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ح���ام القومي���ة. كان  كان���ت ال�س���تينيات عه���د ال���راءة والأ

املثقف���ون ينق�س���مون يف اجتاه���ات �سيا�س���ية متباين���ة، يتخ���ذ 

بع�س���ها مرجعيات���ه من الفل�س���فة املادي���ة )وب�رصي���ح العبارة: 

خر من النزعات القومي���ة التحررية،  املارك�س���ية،( وبع�س���ها الآ
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�سالة، وبع�سها ينزع اإىل احلداثة والليرالية.  وبع�س���ها ينحاز اإىل الرتاث والأ

يذكر كثريون تلك املعركة الفكرية التي فرقت ال�س���مل بني رفيقي درٍب حظيا 

ب�س���هرة عاملي���ة، هما جان بول �س���ارتر واألب���ري كامو. بالتاأكيد، كان �س���ارتر اأديبًا 

بواب املغلقة« و»ن�ساء طروادة«  كتب رواية »الغثيان«، وم�رصحيات »الذباب« و»الأ

و�سواها، لكن ال�سمة التي غلبت عليه هي اأنه مفكر »الوجودية«. طالب �سارتر 

دب، رابطًا بني احلرية وامل�سوؤولية، وداعيًا اإىل تزاوج الوجودية  باللتزام يف الأ

مع الي�سار، وبالتايل اقرتب من املارك�سية يف منوذجها ال�سوفييتي. اأما وجودية 

كامو، خا�سة عر روايتيه ال�سهريتني »الغريب« و»الطاعون«، وم�رصحياته »�سوء 

تفاهم« و»العادلون« و»كاليغول«، فما لبثت اأن ناأت عن وجودية �سديقه �سارتر، 

نظمة ال�س���مولية، واإدانته لقمع  واختلف معه باتخاذه موقفًا حازمًا �س���د الأ

نظمة ال�سمولية، مما جعل املثقفني ينق�سمون اإىل  حرية التعبري والراأي يف الأ

مع�سكرين متخا�سمني. ولكن، فلنحاول اأن نقراأ انعكا�سات هذين العتقادين 

آنذاك ملبدعني كبريين اآمن كل منهما بنزعات  على املوقف ال�سيا�س���ي العملي ا

التح���رر عند ال�س���عوب م���ن العبودية وال�س���تعمار، يف ان�س���جام ت���ام مع كتاب 

ر�ض« لفرانز فانون، ومع ن�سال ت�سي غيفارا.  »املعذبون يف الأ

رغم اأن »الوجودية« كانت نف�سها ديدن املبدعني الكبريين بحفاوتها بتزاوج 

احلرية مع امل�س���وؤولية، �سناحظ اأن كامو انت�رص ل�ستقال اجلزائر وللحرية 

عامة، من دون اأن يقبل بالكيل مبعيارين اأو يرر العنف ال�س���تاليني، يف حني 
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اأن �س���ارتر ح���ني زار م�رص، ث���م اإ�رصائيل املحتلة لفل�س���طني، بك���ى هنا وهناك، 

م���رة متاأثرًا، م���رة من اأجل الاجئني الفل�س���طينيني املقيم���ني حتت اخليام، 

وم���رة تعاطف���ًا مع اليه���ود الذين وجدوا م���اأوى باإقامة دولته���م العرية على 

آنذاك يف عيون كثري من ال�سباب العربي املغرم  اأر�ض �سواهم. بدا موقف �سارتر ا

مل  بالوجودية يف اأواخر ال�س���تينيات موقفًا متناق�س���ًا مع مبادئه، وخميبًا لاأ

آنذاك واحدًا من  م���ن حيث اللتزام بالدفاع عن حرية ال�س���عوب. ورغم كوين ا

ال�س���باب املتاأثرين بالفكر الوجودي، واملولع���ني مببدعيه الكبار، من كرييغارد 

اإىل غابرييل مار�سيل، مل اأملك بعد نك�سة ���9 اإل اأن اأوجه ر�سالة مفتوحة ردًا 

على �سارتر يف اإحدى جمّات بريوت بعنوان »بادنا لي�ست طروادة يا �سارتر«. 

دبية قاطبة م���ن الكتاب الع���رب يف نظري  ولك���ن كان ممثل���و التي���ارات الأ

وطنيني بامتياز، بغ�ض النظر عن انتمائهم للي�س���ار اأم لاعتدال الو�سطي اأم 

دب وال�سيا�سة،  ميان بالعاقة اجلدلية ما بني الأ لليمني، وكانوا ي�سرتكون يف الإ

ن ال�سيا�س���ة كانت خبز حياة ال�س���باب اليومية يف ال�س���تينيات وال�سبعينيات،  لأ

بغ�ض النظر عن ميلهم اإىل ال�س���يوعية، اأم اإىل القومية العربية وال�س���رتاكية، 

اأم اإىل التعلق بجذورهم ال�سورية،اأم اإىل املناداة مبرجعية الدين، اأم بالليرالية 

راء والتيارات  والدميقراطية. ومل يكن اأحد يرى �سريًا يف التعددية، وتوازي الآ

ن اخل���ري ياأت���ي م���ن حواره���ا وتفاعله���ا، وحت���ى م���ن  الفكري���ة وال�سيا�س���ية، لأ

�رصاعها، �رصيطة اأن يتم ال�رصاع بو�سائل فكرية ح�سارية ودميقراطية، بعيدًا 
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خر وحماولة الق�ساء املرم بالقوة على  عن العنف والقمع، واإق�ساء الراأي الآ

وجهات النظر املغايرة. ولكن ما لبثت اأن بداأت تظهر نزعات التطرف املتزايدة 

طراف، وخا�س���ة يف اأعقاب النك�س���ة، امتدادًا اإىل  لدى اأن�س���ار كل طرف من الأ

اأواخر ال�س���بعينيات، وه���ي حقبة ازدهار، ثم بداية اأفول، معظم تع�س���ب تلك 

الجتاهات ال�سيا�سية املتباينة، وتبديلها ملواقعها ب�سكل مذهل. يف تلك احلقبة 

دب. بالتايل،  املن�رصمة، طرح م�س���طلح »الت�س���يي�ض« كبديل عن »�سيا�س���ية« الأ

�س���ار �رصوريًا توعية وتوجيه اأولئك ال�س���ائعني يف ال�س���باب - من وجهة نظر 

املارك�س���يني - وحماولة تدجينهم �سمن التيار ال�سيوعي، واإل فاإنهم ي�سنفون 

يف خانة اخل�سوم. وبداأت تن�رص درا�سات نقدية من اأ�سحاب نظرية »الت�سيي�ض« 

قطاع  ت�س���م كل م���ن ل يجاري مقيا�ض امل�س���طرة هذا مبختلف الته���م، من الإ

اإىل الراأ�س���مالية اإىل البورجوازية، و�سوًل اإىل تهمة التخوين. ولو كنا يف زمن 

الثورة الفرن�س���ية، لن�سبت لهم املقا�سل، واأعدموا لعرتا�سهم �سبيل النموذج 

وحد ال�س���ليم. ويف ال�س���بعينيات، كان كثريًا ما يرتدد على �س���فحات  الثوري الأ

دباء الكبار وال�سباب،  اجلرائد واملجات، ويف املقاهي الثقافية، ت�س���نيفات لاأ

مفادها توزيع تهٍم باأن هذا »حتريفي«، وذاك »بورجوازي �س���غري عفن«، وتلك 

»م�س���تلبة«، وذاك »�س���بابي«، وتلك »م�سو�س���ة الروؤية«. ولكن، قلما كان يتحدث 

دب، جمالياته، بنائه، اأ�س���لوبه، اإن�س���انيته، عمقه، �سفافيته،  اأحد عن جوهر الأ

طرف اأن األد اأعداء جان بول �س���ارتر نف�س���ه اأ�س���بح هم  تاأثريه.. اإلخ. ولكن الأ
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نهم اعت���روا اأن الوجودية متثل  املارك�س���يون/اللينينيون يف الع���امل العرب���ي، لأ

�سف - اعتنقوا مبداأ »كل من  تيارًا مقابًا ومتحديًا للمارك�سية، اأي اإنهم – لاأ

هو لي�ض معنا مئة باملئة، فهو �سدنا.« 

ا فرقوا بني اللتزام والن�س���واء  ولك���ن كامو واأن�س���اره كانوا ملتزم���ني، اإمنمَّ

ال�سيا�سي حتت جناح حزب معني، وبالتايل التخلي عن حرية املبدع. باملقابل، 

ظهر ت�س���ديد عند بع�ض املبدعني العرب على �رصورة جتاوز ال�سيا�س���ة اإىل ما 

�س���مي »ت�سيي�س���ًا«، وذلك بدعوى توعية العمال والفاحني. تلك الدعوة التي 

اأحيطت بهالة براقة، �س���واء يف اأملانية على يدي برتولد بر�س���ت واأتباعه الكرث، 

آردن واإدوارد بوند وديفيد هري، وكذلك عند  اأم يف بريطاني���ا على اأيدي ج���ون ا

فريدري����ض دورمنات وبيرت فاي�ض و�س���واهم، وتاأثر به���ا بع�ض مبدعينا من كبار 

امل�رصحي���ني الع���رب الراحلني، �رصعان ما خبا توهجها لعدة اأ�س���باب. اأول تلك 

عمال امل�رصحية كانت تخاطب جمهور املثقفني �س���ئنا اأم اأبينا،  �س���باب اأن الأ الأ

اأي »جمه���ور النخب���ة«، وبالتايل فاإن حماولتها »ت�س���يي�ض« ه���ذه ال�رصيحة من 

اجلمهور املتعلم اأ�س���ًا تن�س���وي على تعاٍل غري مقب���ول، اإمنا يعامله معاملة 

�س���باب اأن معظم تل���ك التجارب امل�رصحية  التامي���ذ اأو اجلهل���ة. ثاين تلك الأ

مل تر����ضِ ذوق العم���ال والفاح���ني،  عل���ى الرغ���م من حفاوة الو�س���ط الثقايف 

بجدارتها، وهناك حماولت باءت بالف�س���ل لعر����ض بع�ض اأروع تلك التجارب 

واأ�س���دها جناحًا نقديًا يف املعامل والقرى، فلم يتقبلها وي�ستمتع بها جمهور 



بني ال�سيا�سة والت�سيي�س

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011  �0

العم���ال ول الفاح���ني، ب���ل �س���عر بالغرب���ة جتاهه���ا، وظ���ل �س���غوفًا بامل����رصح 

كرث جناحًا يف خطابها كانت  الكومي���دي التجاري. وبالتايل، فاإن التجارب الأ

�س���من اإط���ار »امل�رصح اجل���وال« يف �س���ورية، اأو م�رصح الفاحني يف م�رص، �س���واء 

على يدي الكاتب الراحل حممود دياب، اأم املمثل/املخرج عبد العزيز خيون، 

لزام«،  دب، ولكن لي�ض »الإ و�س���واهما. ختامًا، نحن مع �رصورة »اللت���زام« يف الأ

وجنزم اأن كل اإبداع يت�س���من موقفًا »�سيا�س���يًا«، ولكن مو�سة »الت�سيي�ض« التي 

كانت رائجة يف اأوروبة واأمريكة يف ال�س���تينيات وال�س���بعينيات قد اأفل جنمها، 

ليعود الراأي ال�سيا�سي اإىل ال�سدارة، طرحًا حرًا وم�سوؤوًل وملتزمًا، ولكن لي�ض 

قمعيًا اأو فو�سويًا اأو ملزمًا.

¥µ
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وىل، يف �سنة 1986،  اخلطة ال�ساملة للثقافة العربية، �سدرت طبعتها الأ

يف دولة الكويت ال�سقيقة، التي احت�سنت اأعمال جلنتها ورعتها و�سملتها 

جيال العربية، وحلمًا  بعنايتها وكرمها، وكانت عماًل رائدًا تاقت اإليه الأ

املنظمة  تطلعات  من  م�رشوعًا  وتطلعًا  ومثقفيها،  مفكريها  اأحللالم  من 

مناق�سة  مو�سوع  كانت  ليك�سو«  »الأ والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

\ \ \ \ \ \
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وحتديث يف املوؤمتر العام للوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي 

ول- اأكتوبر  الذي عقد يف مدينة الدوحة، عا�شمة قطر، بني )27 و28( ت�رشين الأ

2010م.

دباء  ونّذكر اأن هذه اخلطة، قام بو�شعها نخبة من كبار املفكرين والباحثني والأ

العرب، بعد خما�س طويل، ومبادئها الفكرية تقوم على اأ�ش�س متالزمة متكاملة 

اأهمها:

ن�شان العربي يف اكت�شاب الثقافة، ويف حرية التعبري عنها والتمتع بها،  - حق الإ

ن�شانية. ن�شان هو غاية كل تخطيط تنموي، واحلرية �رشط من �رشوط الإ فالإ

- عملية التخطيط التنموي عملية �شمولية، والثقافة بعد اأ�شا�شي من اأبعاد 

التنمية ال�شاملة.

�شا�شي يف تكوين الثقافة العربية،  �شالمي هو الركن  الأ - اإن الرتاث احل�شاري الإ

�شالم متالزمان ومتكامالن يف الثقافة العربية. والعروبة والإ

- دميقراطية الثقافة، اأي امل�شاركة اجلماهريية الوا�شعة يف جمايل اإنتاج الثقافة 

فادة منها، باعتبار اأن الثقافة تنبع من اجلميع، واأنها الزاد الروحي والفكري  والإ

للجميع.

- قومية الثقافة، اأي اإن الثقافة واحدة موحدة، واإن التكافل القومي يزيد يف 

قوتها وعطائها، واإن لغتها هي العربية، واإن التنوع هو اأحد اأبعاد الغنى واخل�شب 

فيها.

- ع�رشنة الثقافة، مبعنى حتديد الثابت واملتغرّي يف الثقافة العربية احلالية، 

وا�شتيعاب تيارات الع�رش، ومواكبة حتولته حتديثًا وانفتاحًا، مع احلفاظ على 

مة. �شالة والهوية احل�شارية العربية، والقيم الروحية والفكرية لالأ الأ
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آفاٌق  - اإن�سانية الثقافة، مبعنى اأن الثقافة العربية لها خ�سائ�ض ومثٌل وقيٌم وا

�سهام يف اإقامة نظام ثقايف دويل جديد. قادرة على الإ

مع  التفاعل  يف  العربي  الفكر  تقاليد  متابعة  يعني  وه��ذا  الثقافة،  عاملية   -

يجابية املنفتحة اأخذًا وعطاء يف تقدمي احل�سارة  خرى، وامل�ساركة الإ الثقافات الأ

ن�سانية. الإ

- م�سوؤولية الدولة واملوؤ�س�سات ال�سعبية يف التخطيط الثقايف ال�سامل، ويف توفري 

جميع الو�سائل للتفتح الثقايف احلر.

❁    ❁    ❁

 لقد مّر ربع قرن من اإعداد تلك اخلطة العربية ال�ساملة للثقافة، ويف هذه 

ا�سطلح  معّقدة  وم�ستجدات  كثرية،  متغرّيات  اأجمع  العامل  بدول  ع�سفت  الفرتة، 

على ت�سميتها ب�»النظام العاملي اجلديد« تزامنت معها ثورة مل تعرف الب�رصية لها 

مثيًا منذ الثورة ال�سناعية، هي »ثورة املعلومات« التي احتاجت العامل باأ�رصه يف 

خري من القرن الع�رصين وحّولته اإىل »قرية �سغرية«.. هذه الثورة اأوجدت  العقد الأ

فراد، يف اأوجه احلياة كافة، وهذه  مم واجلماعات والأ اأمناطًا جديدة من ال�سلوك لاأ

الثورة زادت الهّوة ات�ساعًا بني اأغنياء العامل وفقرائه، وبني املحظوظني واملحرومني، 

وبني دول ال�سمال واجلنوب، والدول امل�سّنعة والدول النامية، وبني الدول القادرة 

والدول القا�رصة، واأ�سبح �0% من الدخل العاملي يف اأيدي اثنتي ع�رصة دولة فقط، 

وكانت التحديات التي واجهت ال�سعوب يف الدول النامية كبرية، متثلت يف تهديد 

يف  اجلنوب  ودول  ال�سمال  دول  بني  الكبري  والتفاوت  والفقر  الثقافية  الذاتيات 

مة العربية منعطفًا تاريخيًا خطريًا،  مناحي احلياة كافة، ويف ظل ذلك عا�ست الأ

فكان لبد من تعزيز العمل العربي امل�سرتك، وو�سع خطة ثقافية عربية �ساملة 



اخلطة ال�شاملة املحدثة للثقافة العربية

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 14

جديدة ت�ستجيب للتحديات كافة، وترتجم يف �سيا�سات ثقافية تهدف اإىل النهو�ض 

بالعمل الثقايف العربي لتحقيق التنمية الب�رصية ال�ساملة.

العربي  الثقايف  امل�سهد  العربية  للثقافة  املحدثة  ال�ساملة  در�ست اخلطة  لقد 

خري من القرن  آفاق التغيري( وراأت اأن بداية العقد الأ الراهن )الواقع والتحديات وا

لفية الثالثة قد عرفت تغريات هيكلية على امل�ستوى العاملي،  الع�رصين، وبداية الأ

وقلبت كل املعدلت والت�سورات التي كانت �سائدة حتى نهاية الثمانينات من القرن 

الع�رصين، وميكن تلخي�ض هذه التحولت يف نقطتني كبريتني:

رهاب، ومبوجب ذلك عرف العامل  - انهيار املنظومة ال�سرتاكية، وبروز مقولة الإ

حتولت مغايرة ملا كان �سائدًا خال ما عرف مبرحلة »احلرب الباردة« وتزامن ذلك 

مع بروز »العوملة« التي �سار العامل مبقت�ساها م�رصعًا على نوع جديد من العاقات 

الدولية.

على امل�ستوى املعريف، ظهرت تقنيات جديدة للمعلومات والتوا�سل، مع احلا�سوب 

نرتنت، حمققة بذلك معرفة جديدة يف تاريخ الب�رصية، قوامها »الرقمنة« التي  والإ

وجعلت  واملعارف،  اخل��رات  وتبادل  النا�ض،  بني  للتوا�سل  وا�سعة  جمالت  فتحت 

العامل مرتابطًا بو�ساطة ما اأطلق عليه »ال�سبكة العنكبوتية«..

باجلغرافية  لها  عاقة  ل  جديدة،  عاملية  جغرافية  خلق  اإىل  ذلك  اأدى  لقد 

مم  املجالية القدمية، و�سار مفهوم »الفجوة الرقمية« الدليل على التمايز بني الأ

وال�سعوب، وكان طبيعيًا اأن ينعك�ض هذا التمايز بجاء على طبيعة العمل الثقايف، 

تنا�سب  ت�سورات  و�سع  من  لبد  وكان  امل�ستقبل،  على  يراهن  تخطيط  اأي  وعلى 

التي  التحولت  وت�سخي�سه يف �سوء هذه  الثقايف  واقعنا  قراءة  واإع��ادة  ماحدث، 

م�ّست العامل باأكمله، بهدف الوقوف على ما يعرتي هذا الواقع، ور�سد هذه املتغريات، 

آفاق جديدة ومائمة. على امل�ستويات كافة، لتحقيق فهم مطابق، واقرتاح ا

❁    ❁    ❁
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يف اخلطة ال�ساملة املحدثة للثقافة العربية، طرح مفهوم ال�سيا�سات الثقافية، 

الذي يعّد جديدًا ن�سبيًا يف العامل، وقد طرح يف املوؤمتر الدويل ملنظمة اليون�سكو 

اأجل  من  الثقافية  »ال�سيا�سات  عنوانه  وكان   ،�99� عام  ا�ستوكهومل  عقد يف  الذي 

التنمية« الذي اأكد على اأهمية التخطيط الثقايف يف اإطار »�سيا�سات ثقافية« تقوم 

على مبادئ تتبناها الدول وتعمل على اللتزام بتطبيقها، وطرح مو�سوع العاقة 

الربط  يجوز  وهل  ال�سيا�سة؟  عن  منف�سلة  الثقافة  هل  والثقايف:  ال�سيا�سي  بني 

اأم  والقيم،  وال��روؤى  امل�سامني  الربط؟ هل يف م�ستوى  بينهما؟ وماهي م�ستويات 

جرائية، بحيث تكون الثقافة م�سمونًا  مر ل يتعدى اجلوانب الرتتيبية والإ اأن الأ

آليات تطبيق ملزمة ملختلف املتدخلني  وحمتوى، وتكون ال�سيا�سة اإطارًا تنفيذيًا، وا

يف ميدان العمل الثقايف، وبهذا املعنى ت�سبح الثقافة جوهر املنظومة ال�سيا�سية 

التي تعّرف يف علم الجتماع ال�سيا�سي باأنها »جمموع التفاعات التي بو�ساطتها 

توّزع املواد ذات القيمة عن طريق ال�سلطة يف املجتمع، اأي اإنها الروؤى والختيارات 

حياة  نواحي  خمتلف  يف  القطاعية  والرامج  املخططات  توجه  التي  اجلوهرية 

املواطن، فت�سهم يف تكوين العقلّية و�سناعة الراأي العام وت�سكيل الوعي وتوجيه 

ال�سلوكيات«.

والنا�سئة  ال�سابة  الفئات  م�ستقبل  اأ�سا�سًا  يعني  العربية  الثقافة  م�ستقبل  اإن 

الذين ي�سكلون قاعدة »دميوغرافية« كبرية يجب اأن تتجه اإليها الرامج واملخططات 

ب�سورة دائمة، ومن هنا فاإن عملية ت�سكيل »الراأ�سمال الثقايف« للجيل القادم يجب 

مر بتن�سئة جيل متاأ�سل يف  اأن توؤخذ بقدر عال من الهتمام والنتباه، ويتعلق الأ

خر، ومتمّكن  ح�سارته ومت�سّبع باأنبل قيمها من ت�سامح وو�سطية وانفتاح على الآ

اأن  و�ساقة يجب  من نف�سه ومعارف ع�رصه وعلومه وتقنياته، وهذه مهمة �سعبة 
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واملدر�سة  العائلة  اأ�سا�سية هي:  موؤ�س�سات ثاث  اأجل حتقيقها جهود  تت�سافر من 

هلي، ف�سًا عن جهود الدولة.. واملجتمع الأ

هي  العربية  جمتمعاتنا  يف  الثقافة  ب��اأن  الوعي  اإىل  ما�سة  حاجة  هناك  اإذن، 

مواجهة  اأم��ان« يف  »�سبكة  ت�سكيل  على  القادرة  وهي  وا�سرتاتيجي،  رهان ح�ساري 

آثار التحولت الجتماعية والتغريات العميقة واملت�سارعة التي حتدثها »العوملة«  ا

للتعبئة  ف�ساء  اأو  اجتماعيًا  امتيازًا  الثقافة  تعتر  التي  املقاربات  ت�سقط  وبهذا 

�سغال الراأي العام عن الق�سايا اجلوهرية. ال�سيا�سية، اأو و�سيلة لإ

دورها  للثقافة  تعيد  حقيقية  ثقافية  بدائل  اإىل  العربية  املجتمعات  حتتاج 

التنمية  يغذي  ال��ذي  امل�سدر  وتعترها  القومي،  احل�ساري  امل�رصوع  يف  املركزي 

وي�سجع  الطاقات  ويحفز  الجتماعي،  التما�سك  وي�سمن  وامل�ستدامة  املتكاملة 

احلّية  فبالثقافة  الع�رص،  يف  الواعي  والن��خ��راط  والبتكار  والتجديد  ب���داع  الإ

اأن  ول�سك  املهيمنة،  »العوملة«  قوى  يحّد من جموح  اأن  العامل  ي�ستطيع  املتجددة 

الفجوة  وتقريب  التنمية،  موازين  اختال  معاجلة  اإىل  بحاجة  اليوم  الب�رصية 

حباط  الإ تغذي  التي  واحلرمان  واملر�ض  الفقر  وط��اأة  من  والتخفيف  الرقمية، 

والقهر وتف�سي اإىل احلقد والعنف والعنف امل�ساد..

❁    ❁    ❁

تنظر اخلطة ال�ساملة املحدثة للثقافة العربية، على اأن الثقافة ركن اأ�سا�ض يف 

التنمية الب�رصية، واإجناز تراكمي من املا�سي، وعملية اإبداعية للحا�رص وامل�ستقبل، 

وبناء  التطور  يف  وت�سهم  التاريخ،  عر  ت�ستمر  بل  معينة  مرحلة  عند  ولتتوقف 

مفهوم  يتطابق  ويكاد  احلقيقية،  ووظيفتها  املطلوب  دورها  اأدت  اإذا  احل�سارات 

الثقافة مع املعرفة يف الع�رص احلديث، باعتبار اأن كًا منها يتداخل �سمن ن�سيج 
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خر، ويتكامان يف اإطار مفهوم واحد هو جمتمع املعرفة الذي ترتكز عليه اأدبيات  الآ

التنمية املعا�رصة باعتباره ركنًا اأ�سا�سيًا يف التنمية القت�سادية والجتماعية، ومن 

هنا تكت�سب الثقافة موقعها واأهميتها يف املجتمع العربي املعا�رص، وعلى الرغم 

منائي يف الوطن العربي،  نفاق احلكومي وبيانات العون الإ من كل ذلك، موؤ�رصات الإ

ولوية املطلوبة،  ل تعك�ض اأهمية الثقافة، ول حتتل م�رصوعات التنمية الثقافية الأ

ويعود ال�سبب لعوامل عديدة، اأهمها ال�سغوط القت�سادية الداخلية التي تدفع 

اإىل تركيز املوارد على مقومات النمو القت�سادي والتنمية القت�سادية، وبالتايل 

ل ت�ستقطب م�رصوعات التنمية القت�سادية التحويل والهتمام املطلوب..

اإن م�سكلة متويل التنمية الثقافية يف الوطن العربي، كانت و�ستبقى م�سكلة 

واأداء دورها يف جهود التنمية  اأمام متكني الثقافة من التطور والتقدم،  اأ�سا�سية 

يرز  وهنا  العربي،  الوطن  يف  والتحديث  والتقدم  والجتماعية  القت�سادية 

التنمية  باأهداف  واأن�سطتها  اخت�سا�ساتها  ربط  يتم  متويل  موؤ�س�سات  اإن�ساء  دور 

الثقافية، وذلك من خال اأحد البدائل التالية:

اأو  ول: يعد الت�سبيك )Networking( يف اإطار �سبكات وطنية  - البديل الأ

طر التنظيمية احلديثة واملهمة حل�سد اجلهود وا�ستقطاب  اإقليمية اأو دولية اأحد الأ

ن�سطة وامل�رصوعات التي تقع �سمن اخت�سا�سها، وتكمن اأهمية الت�سبيك  التمويل لاأ

غرا�ض، مبنية على التفاعل والعمل امل�سرتك واللتزامات  آلية متعددة الأ يف كونها ا

وفعال  منظم  اإط��ار  يف  العربية  الثقافة  لدعم  عربية  �سبكة  اإن�ساء  واإن  املتبادلة، 

هلية العاملة يف جمالت التنمية  جهزة الر�سمية والأ ت�سمل ع�سوية املوؤ�س�سات والأ

الثقافية وقطاعاتها املختلفة، ميكن اأن يكون اأحد البدائل املوؤ�س�سية لتوفري الدعم 

والتمويل مل�رصوعات التنمية الثقافية القومية والقطرية..
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- البديل الثاين: اإن�ساء ح�ساب خا�ض لتمويل امل�رصوعات املتو�سطة وال�سغرية، 

الذي اأن�سئ بقرار من القمة العربية القت�سادية التي عقدت يف الكويت )كانون 

الثاين �009( وتتكون موارده من اإ�سهامات الدول العربية.

الفعالة  دوات  الأ املتخ�س�سة، من  املوؤ�س�سية  الرامج  الثالث: اعتماد  البديل   -

واملعهودة حل�سد اجلهود وا�ستقطاب التمويل لتحقيق اأهداف التنمية الب�رصية.

- البديل الرابع: اإن�ساء �سندوق عربي للتنمية الثقافية.

همية اللغة العربية كوعاء للثقافة، ودورها يف  وكانت اخلطة املحدثة واعية لأ

عملية التنمية، واأن اجلهود للتوجه نحو »جمتمع املعرفة« لن تكون جمدية اإذا مل 

يرافقها وجود املعرفة الثقافية والعلمية والتكنولوجية باللغة العربية كي تكون 

يف متناول الفرد العربي، مما يتطلب الهتمام بها، والعتناء بالرتجمة العلمية 

والتكنولوجية، وتعليم العلوم باللغة العربية يف جميع الدول العربية، للتوجه 

م. نحو اقت�ساد عربي، معريف، ل ميكن اأن يتم اإل باللغة الأ

ول �0�0م الدوحة: �� و�� ت�رصين الأ

¥µ
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أن�ساق من  ن�س������ان �ملعا�رص �سدمة ثقافي������ة �غرت�بية فر�سته������ا � يعي�������ش �لإ

طفر�ت �لتغري �لهائلة يف خمتلف جو�نب �حلياة ومكونات �لوجود �لجتماعي 

ن�ساين �ملعا�رص  و�لثق������ايف؛ وقد و�سفت هذه �لتح������ولت �لكبرية يف �ملجتمع �لإ

حت������ت عناوين مثرية وملفتة للنظر مثل: »ما بع������د �لعوملة، وما بعد �حلد�ثة، 

وما بع������د �ملعرفة«، وهي عناوين ترمي يف جوهرها �إىل و�سف �لتقدم �لهائل 

يف جم������ال �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية و�لتكنولوجية. فالخرت�عات �لتي 

اأ�ستاذ يف جامعة الكويت - كلية الرتبية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

يف االغرتاب الثقايف املعا�رص 

د. علي �أ�سعد وطفة

❁
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خرية من الزمن  ن�سان يف العقود الأ اأبدعها الإ

تفوق اليوم حدود الت�س������ور والتخيل، حيث 

ن�سانية ع�������را متفجرا بالثورات  تعي�������ش الإ

العلمية الهائلة يف كل املجالت: ثورة امليديا، 

وثورة الت�س������ال، وثورة اجلين������ات، والثورة 

الرقمي������ة، وثورة املعرفة، وغري ذلك كثري من 

الثورات التي تثري حالة الذهول الب�ري اإزاء 

م������ا يتحقق من تقدم علم������ي اأقل ما يو�سف 

باأنه هائل وكبري وخميف اأي�سا. 

وقد ابت������دع املفكرون مفه������وم النهايات 

ك�سيغ������ة جديدة للتعبري ع������ن حالة الذهول 

أم������ام ه������ذا امل������ّد الهائ������ل من  والن�سع������اق ا

التحولت القت�سادي������ة الثقافية والطفرات 

العلمي������ة التكنولوجي������ة؛ فال�ساح������ة الفكرية 

تفي�ش بخطاب يتقطر برعب النهايات مثل: 

�رة، نهاية املدر�سة،  نهاي������ة التاريخ، نهاية الأ

نهاية العلم، نهاية احلداثة، نهاية العوملة. 

واإزاء هذه التموجات الهائلة، والتغريات 

الفائق������ة يف مع������اين احلي������اة ومعاملها، يجد 

أنف�سهم من جديد اأمام  املفكرون املعا�رون ا

ن�سان وغائيته  حتديات كبرية تتعلق مب�سري الإ

ن�ساين  ن�سانية يف خ�سم ه������ذا التحول الإ الإ

ن�سان توازنه الأخالقي، ومن  أفق������د الإ الذي ا

أ هوؤلء املفك������رون يطرحون �سوؤال  جديد بدا

ن�س������اين، ال������ذي كان قد �سكل  الغ������راب الإ

يف نهاية القرن التا�س������ع ع�ر وبداية القرن 

الع�رصين حمور اهتمام كبار املفكرين اأمثال: 

رو�س������و ومارك�س واأجنل������ز وماركوز وهيدجر 

�سئلة  وج������ان ب������ول �سارت������ر. وال تختل������ف االأ

االغرتابية التي يطرحها مفكرو اليوم كثريا 

م�س، ومنها: اأين هي الغايات  عن مثيالتها باالأ

خالقية للتقدم املادي الهائل  ن�ساني������ة واالأ االإ

أين  ن�سانية القائمة؟ وا يف طبيعة احل�سارة االإ

ن�س������ان يف دائرة هذه التحوالت  هو مكان االإ

ن�سان  ن�ساني������ة الكربى؟ وم������ا ردود فعل االإ االإ

املعا�رص ال������ذي يجد نف�س������ه يف خ�سم هذه 

ن�سانية؟  ال�سورة اجلديدة للح�سارة االإ

م�س -كما هي �سدمة  لقد �سدم فرويد باالأ

املعا�رصين الي������وم- من الطبيع������ة الوح�سية 

ن�سانية، وجتل������ت �سدمته هذه  للح�س������ارة االإ

عندما و�سف اأو�س������اع ع�رصه االغرتابية يف 

ول للق������رن املا�سي بقوله: »نحن  الن�سف االأ

نعي�س يف زم������ان �سديد الغراب������ة والتعقيد! 

أبديا مع النزعة  حيث عقد التق������دم حتالفا ا

أ�سبه و�سعنا اليوم  ، وما ا
)1(

الهمجية والرببرية«

و�ساع التي اأحاط������ت بع�رص فرويد، فها  باالأ

هي معاول التقدم باآلياته اجلديدة ومطارقه 

ن�سان املعا�رص وت�سحقه  ال�ساربة تقو�������س االإ

وت�سع������ه يف دائرة الت�سيوؤ واالغرتاب مفرغًة 

ن�سانية.  أ�سمى معانيه االأخالقية واالإ اإياه من ا

ن�سانية اليوم يهدف  فالتقدم الذي حتققه االإ

م�س- اإىل حتقيق الرثاء  –وحاله كما هو يف االأ
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وال�سيطرة والقوة والهيمنة، ويف هذه الدائرة 

ال�سوداء من طغيان الغاي������ات املادية يتحول 

ن�س������ان اإىل وقود ب�������رصي يحرتق يف مواقد  االإ

أو الليربالية اجلديدة  أ�سمالية املعا�������رصة ا الرا

بعنا�رص قوتها وجربوتها وهيمنتها.

ويف خ�س������م هذه ال�سولة واجلولة للتغري 

ن�ساين بثوراته وطفراته ونهائياته ومناحي  االإ

قوته وجربوته يط������رح ال�سوؤال الثقايف نف�سه 

ن�سانية وما دورها  بق������وة: اأين هي الثقافة االإ

يف خ�س������م ع�رص م�سك������ون بالتغري وم�سحور 

بالتثوي������ر؟ اأي دور متار�س������ه هذه الثقافة يف 

أين  ن�سان الغائية؟ وا املحافظة على �سورة االإ

ن�سان يف الثقافة املعا�رصة؟ واإىل  هو مكان االإ

اأي حّد يعي�س يف دائ������رة الت�سيوؤ واال�ستالب 

�سئلة التي حتاول مقالتنا  الثقايف؟ تلك هي االأ

جابة عنها.  هذه مقاربتها واالإ

يف مفهوم االغرتاب: 

يعد مفهوم االغرتاب Aliénation من 

ن�سانية ا�ستخداماً و�سيوعاً  اأكرث املفاهي������م االإ

ن�سانية، ومن اأكرثها قدرة  يف جمال العلوم االإ

ن�ساين والقهر  على و�سف مظاهر البوؤ�س االإ

ن�س������ان بالطبيعة  االجتماع������ي عرب عالقة االإ

واملجتم������ع، وهو ف������وق ذلك ي�س������كل مدخال 

ن�سانية يف  منهجيا مميزا تعتم������ده العلوم االإ

حتليل الظواه������ر اال�ستالبية يف واقع احلياة 

. واإذا كان مفه������وم االغرتاب 
)2(

االجتماعي������ة

يُعتم������د كاأداة حتلي������ل منهجي������ة يف درا�س������ة 

و�س������اع االجتماعية  القه������ر الذي تفر�سه االأ

ن�سان، فاإنه يف الوقت نف�سه  القائمة على االإ

و�ساع  ي�س������كل منطلق������ا منهجيا لدرا�س������ة االأ

ال�سيكولوجي������ة االغرتابية للف������رد يف �سياق 

تفاعله مع معطيات وجوده االجتماعي، وهو 

وفق������ا لهذا الت�سور ياأخ������ذ باأهمية التفاعل 

اجلديل بني االجتماعي والنف�سي يف درا�سة 

ن�سان  ظواه������ر ال�سياع واال�ستالب عن������د االإ

املعا�رص. 

واإذا كان������ت نظرية مارك�������س االغرتابية 

ت�سكل منطلق التحليل الكال�سيكي يف ميدان 

بحاث  ال�سياع واال�ستالب واالغرتاب فاإن االأ

اجلديدة  وال�سيكولوجي������ة  ال�سو�سيولوجي������ة 

حول املفهوم ذاته ال تق������ل اأهمية وخطورة. 

ألّح كارل مارك�س واأكد اأهمية اجلوانب  لقد ا

االقت�سادية يف مفهوم االغرتاب، واأدى هذا 

حيان اإىل اإغفال وتهمي�س  التاأكيد يف غالب االأ

ن�ساني������ة لهذا  اجلوان������ب ال�سيكولوجي������ة واالإ

بحاث يف جمال علم النف�س  . ولكن االأ
)3(

املفهوم

حول مفه������وم االغ������رتاب ا�ستدركت ما فات 

املارك�سية اإذ عملت وب�س������ورة م�ستمرة على 

حتقيق التوازن واإعادة االعتبار اإىل اجلوانب 

ال�سيكولوجي������ة للمفه������وم يف دائ������رة التوازن 

ال�سو�سيولوجية  والتناغ������م م������ن املعطي������ات 

وال�سيكولوجية. ويف ظل التطورات الفكرية 
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اجلديدة فاإن التيارات الفكرية احلديثة تعمل 

با�ستمرار على حتقيق امل�ساحلة والتوازن بني 

مفهوم االغرتاب املارك�سي ومفهوم االغرتاب 

ن�ساين ال  نت������اج االإ يف التحلي������ل النف�سي؛ فاالإ

يقف عند حدود االقت�ساد فح�سب بل يرمز 

ن�ساني������ة برمتها، ويج�سد يف  اإىل الفعالية االإ

ن�سان نف�سه على توليد  الوق������ت ذاته قدرة االإ

املعطيات املادية والنف�سية لوجوده. 

ن�س������ان كما يق������ول ه������ري ليفيبفر  فاالإ

Henri Lefebvre: »يوؤث������ر يف الطبيع������ة 
ويتاأثر بها وهو عندم������ا يغريها ويتغري معها 

ن الواح������د، وبالت������ايل ف������اإن العالق������ة  يف االآ

ن�س������ان والطبيعة ال تنطوي  الن�سط������ة بني االإ

ن هذه العالقة تتم عرب  على خفايا واأ�رصار الأ

ن�سان ي�ستطيع  العم������ل ب�سورة مركزي������ة، فاالإ

عرب العمل اأن يتجاوز حدود احلياة العفوية 

أ�سياء  املبا�������رصة يف الطبيعة، فهو ينتج ويبدع ا

�سياء تلبي حاجاته، ولكنها  متعددة، وهذه االأ

يف الوقت نف�سه تول������د حاجات جديدة دون 

انقط������اع، وهي يف الوق������ت نف�سه تعمل على 

تعدي������ل احلاج������ات القائم������ة، ويف جم������رى 

�سياء،  ن�سان لذات������ه يف ع������امل االأ حتقي������ق االإ

ف������اإن هذا احل�سور الذات������ي ال يعني �سياعا 

ن�س������ان وا�ستالبا له، ب������ل يرمز اإىل منائه  لالإ

 .
)4(

وازدهاره«

يرى مارك�س االغ������رتاب بو�سفه العملية 

ن�س������ان اإىل حالة ت�سيوؤ  التي يتح������ول فيها االإ

حي������ث يُ�ْستَعبَ������د وي�سبح بقوة عمل������ه �سلعة 

�س������واق. فالعمل براأي مارك�س هو  تباع يف االأ

ن�س������ان، وهو ال������ذي يزج به  ال������ذي يطور االإ

اأي�سا يف اأكفان العبودي������ة وزنزانات القهر. 

ن�سان ويطوره  وبعبارة اأخرى العمل يخلق االإ

ولكن������ه ميت�������س يف الوق������ت نف�س������ه كل قواه 

 .
)5(

وي�ستعبده

أري������ك ف������روم اإن االغرتاب »منط  يقول ا

ن�سان غريبا عن  من التجرب������ة يعي�س فيها االإ

نف�سه، حيث يفقد دوره بو�سفه غاية اإن�سانية 

أوثانا  ن�سان وفقا لفروم يبدع ا . فاالإ
)6(

للع������امل«

ي�سجد له������ا واأ�سناما يعبده������ا، وهنا يكمن 

جوهر االغرتاب. ففي عملية االغرتاب، كما 

يرى اإريك فروم، يتنازل املرء عن نف�سه اإزاء 

ا�ست�سالم������ه لقيم املجتمع ال�سائدة خا�سة يف 

املجتم������ع ال�سناعي احلديث، يقول يف كتابه 

اخل������وف من احلرية: »اإن الفرد يكف عن اأن 

ي�سبح نف�سه عندما يعتنق نوعا من ال�سخ�سية 

املق������دم له من جان������ب النم������اذج احل�سارية 

خرين وكما  ولهذا فاإنه ي�سبح متاما �ساأن االآ

. وهذا يتطابق اإىل 
)7(

يتوقعون منه اأن يكون«

ح������ّد كبري م������ع روؤية جون هول������ت يف و�سفه 

كرث مفاهي������م اغرتاب الوعي خبثا واأكرثها  الأ

خطورة بقوله »اإن قل������ة من العبيد تفكر يف 
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احلرية، اأما جمهرتهم فكل يباهي باأن �سيده 

.
)8(

غنى« قوى واالأ ف�سل واالأ هو االأ

ن�سان كينونة جوهرها الروح والعقل،  فاالإ

بعاد  أن������ه اأن مي�س ه������ذه االأ وكل م������ا م������ن �سا

�سا�سية جلوهر ال�سخ�سية يدفع ال�سخ�سية  االأ

اإىل حال������ة اغرتاب وا�ستالب. فاالغرتاب هو 

الو�سعية الت������ي ينال فيها القه������ر والت�سلط 

ن�سان، وهو احلالة  والعبودية من جوه������ر االإ

ن�سان اأو عقله  الت������ي تتعر�س فيه������ا اإرادة االإ

أو نف�سه لالغت�ساب واالعت������داء والت�سويه.  ا

وبالت������ايل ف������اإن اأدوات االغرتاب هي خمتلف 

اأدوات القهر، وكل ما من �ساأنه اأن يعيق منو 

ن�ساني������ة وازدهارها وتفتحها.  ال�سخ�سية االإ

أ�س������كال  ا وتتب������دى مظاه������ر االغ������رتاب يف 

والالمباالة،  بالدوني������ة،  اأحا�سي�س مفرط������ة 

والقه������ر، وال�سع������ف، والق�س������ور وال�سلبية، 

.
)9(

واالنهزامية

الثقافة بو�سفها اأن�سنة وجتاوز. 

الثقافة كما يعرفها كانط »جمموعة من 

ن�سان حتقيقها  الغايات الكربى التي ميكن لالإ

ب�سورة ح������رة وتلقائية، انطالقا من طبيعته 

العقالنية، وبهذا تكون الثقافة يف نظر كنت 

 .
)10(

اأعلى ما ميكن للطبيع������ة اأن ترقى اإليه«

ويت�س������ح اأن هذا الت�س������ور الكانطي للثقافة 

ي������ربز الثقافة بو�سفها حرية اإن�سانية وعقلنة 

و�سموا اأخالقيا. 

وتاأ�سي�س������ا على هذا الت�س������ور الكانطي 

للثقاف������ة ميكنن������ا الق������ول باأن تط������ور ثقافة 

ن�س������ان يرتب������ط جوهريا بتق������دم اجلانب  االإ

ن�سان  العقلي والوج������داين يف جمال تكيف االإ

و�سيطرته على الكون. وعلى هذا النحو تكون 

ن�س������اين الغائي- جهداً  الثقافة -مبعناها االإ

ن�سنة  أن�سنت������ه، واالأ لعقلن������ة الكون وا اإن�سانياً 

ن�سان عل������ى ا�ستح�سار  تعن������ي هنا ق������درة االإ

ن�س������اين من عقل وعاطفة ووجدان  جانبه االإ

وح�س يف م�س������ار تفاعله وتكيفه يف الوجود. 

ووفقا لهذا الت�سور فاإن تطور الثقافة - بل 

ن�سان نف�سه بو�سفه منتجا للثقافة-  تطور االإ

ارتبط بتقدم العقلي والوجداين على املادي 

ن�سان  ن�سان. فاالإ واحل�سي واحلي������واين يف االإ

بعد اأن عقل������ن الطبيعة عقلن ذات������ه اأي�سا، 

وح������اول اأن يرتق������ي بها دائما م������ن �سورتها 

احليوانية ال�رصفة اإىل �سورة اإن�سانية عاقلة. 

وهذا يعني اأن تقدم الثقافة كان رمزا لعملية 

ن�سان من عامل ال�������رصورة اإىل عامل  انتق������ال االإ

احلرية وم������ن اخل�سوع للحتمي������ة الطبيعية 

أو بعبارة  اإىل جم������ال احلتمية االجتماعي������ة ا

اأخرى من اقت�ساد البطن اإىل اقت�ساد العقل 

والنف�س. 

وتاأ�سي�س������ا على ما تقدم ميكن القول باأن 

ن�ساين يف الطبيعة،  الثقافة تعني احل�سور االإ

وانتقاله م������ن عامل ال�������رصورة واحلتمية اإىل 
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ع������امل العقلن������ة وال�سي������ادة، 

حرى عملية و�سع  اإنه������ا باالأ

ن�س������ان يف مرك������ز الكون  االإ

بعد اأن كان يدور يف الهام�س 

اأن  يعني  وهذا  طراف؛  واالأ

تقدم الثقافة يتحدد بتقدم 

العق������ل واحلري������ة واملعرفة 

كما  ن�سان  واالإ ن�ساني������ة.  االإ

ي������رى كانط »ميال بطبيعته 

أن������ه  اإىل احلري������ة، بحي������ث ا

يك������ون  يفقده������ا  عندم������ا 

ن ي�سحي بكل  م�ستع������دا الأ

.ووفقا 
)11(

اأجلها« من  �سيء 

الكانطي  الت�س������ور  له������ذا 

ف������اإن التق������دم احل�س������اري 

ن�س������ان يج������ب اأن يقرتن  لالإ

ن�سان ذاته  بتقدم ح�سور االإ

يف جم������ال احلياة والطبيعة 

واملجتم������ع، وذلك هو جوهر 

مفهومن������ا للثقافة التي تعن������ي ح�سورا ذكيا 

ن�س������ان يف الطبيعة ويف الكون.  ووجدانيا لالإ

ول������ذا فاإن كانط يعل������ن موؤكدا هذه احلقيقة 

ن�س������ان وتاأ�سي�سا على هذه الروؤية  الغائية لالإ

أية  الكانطية للحرية ميك������ن القول اإن قيمة ا

ن�ساين فيها  ثقاف������ة تكمن يف مدى ح�سور االإ

وتقدم������ه اأو يف مدى قدرته على �سون حرية 

ن�سان وكرامت������ه. ويف اأهمية هذه احلرية  االإ

ديب والفيل�سوف الهندي  ن�ساني������ة يقول االأ االإ

طاغور يف بداية القرن املن�رصم »اإن احل�سارة 

املادية �ستخ�������رص كل �سيء اإذا فقدت روحها، 

واأن الب�رصي������ة �ست�سبح مهددة بالفناء يف ظل 

ج�سد بال روح، وعندما ت�سبح احل�سارة بال 

.
)12(

قلب فاإنها �ستفقد اأهم مقومات احلياة«
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اإن تغيي������ب اجلان������ب الذات������ي احلر يف 

ن�س������ان )عقل������ه وحريت������ه ووجدانه( يدفع  االإ

ن�س������ان اإىل دائ������رة االغ������رتاب والت�سيوؤ،  باالإ

وعل������ى خالف ذلك كلما تقدم اجلانب احلر 

ن�سان تقدمت الثقافة وازدهر  الذات������ي يف االإ

ن�س������ان. اإن »كل تقدم ت�سهده احل�سارة هو  االإ

خط������وة على درب احلرية«)13(، وهذا يعني 

اأن التقدم يجب اأن يكون غائيا ينا�سد حرية 

ن�س������ان ويرفعها اإىل مقام الغاية، ومن هنا  االإ

فاإن الثقافة احلقة هي نوع من العقلنة التي 

تتجاوز حدود العل������م واملعرفة املو�سعية اإىل 

ن�سانية مبا متتلك عليه من  تخوم ال������ذات االإ

م�ساع������ر وقيم وجمال؛ وبالت������ايل فاإن غياب 

أو تغيي������ب العنا�رص الذاتية يف الثقافة يوؤدي  ا

ن�سان واغرتابه  اإىل حالة من حاالت ت�سيوؤ االإ

وا�ستالب������ه. وم������ن اأجل مزيد م������ن التو�سيح 

املنهجي نقول باأن الثقافة يف جوهرها عملية 

ن�سان، واأن  ن�سانية يف االإ نهو�س باجلوانب االإ

ن�سان وحريته  الثقافة التي تره������ن كرامة االإ

ن�سان  ن�سان ت�سع االإ ثقافة م�سادة معادية لالإ

يف دائ������رة العبودي������ة والقه������ر. ومل يغب هذا 

التحدي الكبري عن �سبكات الت�ساوؤل النقدي 

يف البل������دان الغربية حيث عملت املجتمعات 

الغربية على مواجهة ه������ذه امل�سكلة وحتليل 

معطياته������ا. وق������د توجب عل������ى املجتمعات 

م������ر اأن حتدد موقفها  الغربية يف حقيقة االأ

م������ن ثقافة اال�ستهالك وم������ن طغيان التقنية 

احلديثة ال�رصيع������ة وو�سعية التغري واغرتاب 

ل������ة التي حتول الب�رص  ن�سان »يف ع�رص االآ االإ

ح�سا�س ال�سائد يف  . وكان االإ
)14(

أ�سي������اء« اإىل ا

زمة احلقيقية للثقافة هي  أوروب������ة هو اأن االأ ا

التحدي الذي يواجه به العلم املخ�س�س روح 

 .
)15(

بداعية ن�سان وخياله وملكاته االإ االإ

فالثقاف������ة لي�ست عقال جم������ردا اأو جمرد 

معرفة علمية فائقة بل هي طريقة يف احلياة 

والوجود، اإنها منهج للعي�س والنظر والتفاعل 

ن�سان جماعة  مع الو�سط الذي يعي�س فيه االإ

كان اأم جمتمع������ا. وبعبارة اأخرى الثقافة هي 

ن�سان عقلي������ا وفكريا وذهنيا  أبدع������ه االإ م������ا ا

يف جمال تفاعله مع الك������ون، وتكمن داللتها 

ن�ساين نحو  اجلوهري������ة يف عملية االرتقاء االإ

أ�ساليب عقالنية يف التكيف وال�سيطرة على  ا

ن�سان  املجال احليوي لوجوده حيث يتخذ االإ

م������ن ملكة التفكري والتاأمل والنظر منهجا يف 

.
)16(

تكيفه مع الكون وتفاعله مع الوجود

ثقافة ال�سياع واالغرتاب: 

ال ي�ستطي������ع املفه������وم الكانط������ي ال������ذي 

ن�ساني������ة بو�سفها ثقافة  انتهجناه للثقافة االإ

غائي������ة اأن ي�سم������د يف ع�رص العومل������ة اأو يف 

زم������ن امليدي������ا واالت�سال وهيمن������ة ال�سورة. 

فللعومل������ة ثقافته������ا اال�ستهالكي������ة املح�سة، 

أداتية تايلورية  حيث يفر�س ال�سوق ثقاف������ة ا
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 TYLOR Edward( ن�سب������ة اإىل تايل������ور(

والثقاف������ة   ،
)17(

)1917-1832  )Burnett
ين  داتي������ة ترم������ز اإىل نوع م������ن التكيف االآ االأ

أو  اال�ستهالك������ي املرتبط بالرغب������ات وامليول ا

ن�سان  باأي �سيغة من �سيغ احلياة يعتمدها االإ

أداتيا يف عملي������ة ا�ستمراره وتوا�سله. ووفقا  ا

له������ذا الت�سور يتوجب علين������ا اأن ناأخذ بعني 

أو  االعتب������ار مفه������وم الثقاف������ة اال�ستهالكية ا

أو ثقافة العوملة وهي ت�سميات  ثقافة ال�سوق ا

ن�سان  أداتي������ة نزوية تنتزع االإ متعددة لثقافة ا

كاأداة وت�سلبه الداللة الغائية. وما ال �سك فيه 

اأن هذه الثقافة اال�ستهالكية ال�سوقية )ن�سبة 

على ال�س������وق( تتعار�س وتتناق�س مع مفهوم 

الثقاف������ة الغائي������ة بدالالته������ا االأخالقية اأي 

أن�سنة وعقلنه وا�ستح�سار  الثقافة بو�سفه������ا ا

ن�سان. وجداين للجانب الذاتي يف االإ

ن�ساين يف الثقافة  ن�سنة اأو اجلانب االإ فاالأ

ميثل معيارنا يف الت�سنيف والتحليل يف اجتاه 

ن�سنة  ن�سان بني طريف االأ الك�سف عن موقع االإ

والت�سي������وؤ بو�سفهم������ا مفهوم������ني متناق�سني 

ن�سنة تعني ا�ستح�سار  بالدالل������ة واملعنى. فاالأ

اجلان������ب الذاتي والعق������الين والوجداين يف 

ن�س������ان، بينم������ا وعلى النقي�������س من ذلك  االإ

متام������ا يدل مفهوم »الت�سيوؤ« كمرادف ملفهوم 

ن�ساين  االغ������رتاب عل������ى تغييب اجلان������ب االإ

ن�سان وفقا  ن�سان حيث يتحول االإ الذات������ي لالإ

لهذا املفه������وم اإىل كيان خام������د هامد فاقد 

رادة واملعن������ى والداللة، اأي عندما يتحول  االإ

اإىل جمرد كيان م������ادي اأي اإىل جمرد »�سيء« 

�سياء.  يخ�سع لقوانني االأ

ن�سنة واالغرتاب.  بني االأ

أنن������ا اإزاء  وهن������ا يج������ب علين������ا اأن نعلن ا

مفهومني للثقاف������ة ومنهجني للحياة، فهناك 

أو الثقاف������ة الغائي������ة وفقا  ن�سن������ة ا ثقاف������ة االأ

ملفهوم كانط، وهناك ثقافة العوملة اأي ثقافة 

اال�ستهالك والت�سوي������ق وهي ثقافة اغرتابية 

نه������ا ثقافة يتم فيه������ا تغييب  بال�������رصورة، الأ

ن�سان  ن�سانية يف االإ اجلوانب الوجداني������ة االإ

وا�ستح�سار اجلانب النزوي حيث جتعل من 

ن�سان نف�سه مادة و�سيئا ُم�ستهلكاً وم�ستَهلكاً  االإ

أ�سمايل املدمر.  يف دورة الن������زوة للت�سويق الرا

أم������ام مفهومني للثقافة  وبعبارة اأخرى نحن ا

اأحدهما يوؤن�س������ن، والثاين ي�سييء، اأي يجعل 

ن�سان جمرد �سيء يخ�سع لقوانني العر�س  االإ

ن�سان �ساأنا  والطل������ب، اأحدهما يعلي م������ن االإ

خ������ر اإىل دائرة الت�سيوؤ  غائيا بينما يدفعه االآ

واال�ستهالك. اأحدهما يخاطب العقل والروح 

خر يخاطب  والقلب وال�سمري والوجدان واالآ

ثقافة الن������زوة واللذة وال�رصع������ة والوم�سة. 

ول يخاطب العقل والروح والقيم واحلا�سة  االأ

اخللقية، اأما الثاين فيخاطب الرغبة وامليل 
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والل������ذة وال�سه������وة وال�سكين������ة واال�ست�س������الم 

واملخادعة. 

وما ال �سك في������ه اأن هذين النمطني من 

الثقافة يعي�سان جنبا اإىل جنب مع فارق كبري 

يتمثل يف زحف كبري لثقافة الت�سيوؤ وانح�سار 

ن�سنة والعقلنة. ففي ع�رص  أك������رب يف ثقافة االأ ا

أنه  العوملة يجري النظ������ر اإىل اأي �سيء على ا

ثقافة، مثل: ثقافة البوب، والروك، واأقرا�س 

الليزر، واأ�رصطة الفيديو، وبرامج التلفزيون، 

املخدرات،  وتن������اول  التجمي������ل،  وعملي������ات 

والعنف واجلن�س، كل هذا يُثمن ويقدر على 

أنه ثقافة، وتلك هي العناوين الكربى ملفهوم  ا

الثقافة يف داللته املعا�رصة ال�سائدة. 

ويف ظل ه������ذا الت�س������ور اجلديد ملفهوم 

الثقاف������ة، اأ�سبح م������ن ال�سعب ج������دا اإعادة 

االعتب������ار اإىل املفه������وم التقلي������دي ملفه������وم 

أو الثقافة احلقيقية، حيث  ن�س������ان املثقف ا االإ

ن�س������ان املثقف عنوانا لنموذج عقالين  كان االإ

وجداين معياري وميثل اإطارا مرجعيا للتفكري 

ن�س������ان املثقف الذي كان  التقلي������دي، وهو االإ

ثار الفنية  قد ت�س������كل يف �سياق تفاعله مع االآ

ن�سانية،  والفكرية النموذجية العليا للروح االإ

ن�سانية الرفيعة  فتكاثفت يف ت�سكله املعاين االإ

ن�ساين.  واخلالقة الدالة على الطابع االإ

فف������ي مراحل ما قب������ل العوملة، كان على 

امل������رء اأن يحظى بن�سيب كب������ري من الثقافة 

الفل�سفية، واأن ميتلك قدرا ال ي�ستهان به من 

دبية، واأن يحظى مبعارف  الرتبية الفنية واالأ

أ�سا�سية حول الدين واحلق واخلري واجلمال،  ا

خرين  واأن يك������ون منفتح������ا على ثقاف������ة االآ

واأعمالهم الفكرية والفنية، كي ي�ستحق لقب 

ن�سان املثقف. ومن الوا�سح اليوم يف عاملنا  االإ

ن�سان املثقف  املعا�رص باأن هذه ال�س������ورة لالإ

اأ�سبح������ت �سورة نخبوية بامتياز تنطبق على 

عدد قليل جدا من النا�س يف املجتمع. 

ن�سان املثقف  وباملقارنة مابني �س������ورة االإ

يف الع�س������ور ال�سابقة، هل ميكننا القول باأن 

ن�س������ان املثق������ف نادر وقلي������ل احل�سور يف  االإ

حياتن������ا املعا�رصة؟ اأال يجب علينا يف حقيقة 

ن�سان  م������ر اأن نعي������د النظر يف مفه������وم االإ االأ

املثق������ف باملقارنة مع �سورته املعا�رصة؟ وهل 

يجب علينا اأن ن�سعر بالقلق الختفاء النموذج 

ن�سان املثق������ف؟ اأو هل  التقليدي ملفه������وم االإ

يتوجب علينا اأن ن�سعر بالقلق لرتاجع مفهوم 

ن�سانية؟ هل يجب  الثقافة ذاته بدالالت������ه االإ

علينا اأن نعتقد باأن عامل ما بعد احلداثة قد 

اأ�سبح عاملا من غ������ري ثقافة حقيقية اأو عامل 

مية الثقافية؟ وال�سوؤال اجلامع  يعاين من االأ

ن�سان املثقف؟  املمكن من هو االإ

ترمز ثقافة التجاوز عند كانط وطاغور 

اإىل رمزي������ة تخاطب العقل والوجدان معا يف 

ن�سان، وهي �سع������ي يف ال�سعود اإىل اإ�سباع  االإ
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ن�س������ان: اجلمال احلق  املل������كات العليا يف االإ

اخلري الواجب التفاين العقلنة اللذات العقلية 

والروحية. اأما ثقافة الت�سيوؤ فهي هذه التي 

ن�سان:  وىل يف االإ تخاطب املي������ول البدائية االأ

اجلن�س اجلوع العط�س العنف العدوان التناف�س 

املتعة الل������ذة. وتتمثل هذه القيم املادية التي 

ن�سان اإىل جحي������م الت�سيوؤ يف ثقافة  تدفع االإ

ن�سان نوازعه العليا  العوملة التي متيت يف االإ

وحتيي فيه النوازع اللذوية الدنيا. 

يتمث������ل جوهر العومل������ة ثقافيا يف عملية 

ن�سان  اغت�س������اب ثق������ايف ينال من كرام������ة االإ

وي�سته������دف اإن�سانيته، وتتمث������ل هذه الثقافة 

أن�س������اق متنوعة م������ن الفعاليات املنظمة  يف ا

ن�س������ان على منوال  ال�ساعي������ة اإىل ت�سكيل االإ

القي������م واملعايري التي حتكم اجتاهات احلياة 

أ�سمالية اجلديدة. اإنها  ومطالب ال�س������وق الرا

ته������دف اإىل بن������اء ال������روح اال�ستهالكية عند 

ن�س������ان وتنميطه يف طرازات ذوقية قيمية  االإ

أ�سمالية اجلديدة.  حتددها مطالب ال�سوق الرا

ووفقا لهذه املنهجية ي�س������ف اأحد املفكرين 

الع������رب ثقافة العوملة باأنه������ا »فعل اغت�ساب 

ثقايف وعدوان رم������زي على �سائر الثقافات، 

لة  ن�سان اأمام �سطوة االآ تعبري عن ان�سحاق االإ

والتقدم العلم������ي ومتركز راأ�س املال وانعدام 

ن�ساني������ة واالأخالقية و�سيادة منطق  القيم االإ

قوى من خالل  الرب������ح والفردية والبق������اء لالأ

جتارة ال�سوق واملعلوماتية واال�ستالب الثقايف 

.
)18(

لل�سعوب والدول والقوميات«

 Arendt Hannah أرن������ت مييز حنا ا

ن�س������ان  )1975-1906( يف كتاب������ه �������رصط االإ

  La condition de)19(
احلداث������ي

l’homme moderne ب������ني عاملني حيث 
عمال الفنية التي تنت�سب  يعر�س ما ب������ني االأ

اإىل ع������امل غري زمني للثقافة وبني اال�ستهالك 

يف ع������امل م������ا بعد احلداث������ة. فع������امل ما بعد 

احلداثة ميثل نهاية الثقافة ال�سامية وهيمنة 

اال�ستهالك بو�سفه ثقاف������ة حيث يتم قيا�س 

الثقافة مبعيار اال�ستهالك. 

ويف ع�رصن������ا ه������ذا اأ�سبح������ت القيم������ة 

العليا ه������ي القيم������ة االقت�سادي������ة بامتياز، 

�سخا�س حت�سب  �سياء، وقيم������ة االأ فقيم������ة االأ

الي������وم مبعاي������ري اال�ستهالك وبالق������درة على 

اال�سته������الك. وبالتايل فاإن ل������ذة اال�ستهالك 

هي معيار �سعادتنا املعا�رصة. ونحن اليوم ال 

نزهو، كهوؤالء الرجال ما بعد احلرب، بعملنا 

وثقافتن������ا، ول�سنا من ه������وؤالء الذين تبهرهم 

يديولوجيات ال�سيا�سية وت�سحرهم العقائد  االأ

جيال املثقفة يف  الفكري������ة، كما هو ح������ال االأ

ال�ستين������ات، ومل نعد ه������وؤالء الذين ت�سحرهم 

�سعارات الثورة والتقدم. نحن ال نريد تغيري 

العامل، ب������ل نريد اأن نحقق الفوائد ون�ستفيد. 

لقد حتولن������ا اإىل اأطفال املتع������ة ال�سناعية، 
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عالن،  اإنن������ا نعي�س يف ع�������رص الدعاي������ة واالإ

آخ������ر معاقلنا حيث يتم  ع������الن هو اليوم ا واالإ

ت�سكيلنا منذ نعوم������ة اأظفارنا حتت مطارقه 

عالنات هو اأن  وتاأثريات������ه. وما تعلمنا اإياه االإ

احلياة تعني اال�ستفادة والربح وتاأكيد الذات. 

فاحلياة اأ�سبحت كاحلركة يف داخل �ساالت 

التلفزي������ون وقاعاته الفاخ������رة، ويف الفيديو 

أو  كليب حي������ث كل �سيء يكون على ما يرام، ا

حيث كل �سيء مي�سي �رصيعا وخاطفا، حيث 

تكون ال�سورة �رصيع������ة جميلة براقة خاطفة 

ويف املكان الذي يلهو فيه النا�س وي�ستمتعون. 

لق������د مّت تعميدنا يف مي������اه النزعة اإىل اللذة 

وغم�سنا يف ماء احلي������اة القائمة على الربح 

ث������ارة. اإن هاج�س احلياة  واال�سته������الك واالإ

اليوم هو الله������و واللذة واملتعة وقد اأ�سبحت 

هذه معايري منوذجية لنمط احلياة الثقافية 

املعا�رصة. وعنا يت�ساءل عبد اخلالق عبد اهلل 

حول الهوي������ة التي تعد بها العوملة معلنا اإنها 

هوية ا�ستهالكي������ة م�سطحة ال عمق فيها وال 

معنى. اإنها ثقافة ال�سلعة والت�سويق والربح، 

اإنها توحد �سباب العامل على قيم اال�ستهالك 

زي������اء، واملاأكوالت،  اإنها ثقاف������ة االأ والل������ذة، 

باحية،  فالم االإ و»البيتزا«، واملياه الغازية، واالأ

واأغاين »مادونا«، و»مايكل جاك�سون«، ومالب�س 

اجلينز، وماركات »كلفن كالين«، و»بينيتون«، 

 .
)20(

و»التيتانك«، و»حرب النجوم«

لقد »اأ�سبح امل�رصوع الثقايف الغربي رهني 

مرباطوري������ات ال�سمعية والب�رصية و�سجني  االإ

مرباطوريات  اإرادته������ا؛ وا�ستطاعت ه������ذه االإ

مبا متتلك من نفوذ وق������وة و�سلطة، اأن تاأ�رص 

ثارة  الب�������رص وت�سحرهم ع������رب »تكنولوجيا االإ

والت�سويق« واأن تعمل ب�سورة م�ستمرة متواترة 

على واأد حا�سة النقد لدى املتلقي الذي يجد 

نف�سه يف نهاية املط������اف مرو�سا على قبول 

جميع القيم اال�ستهالكية لثقافة العوملة دون 

. هذا 
)21(

اعرتا�س عقل������ي اأو ممانعة نف�سية«

أث������ري الرتوي�سي على خطورت������ه يت�ساءل  التا

أم������ام املخاطر الت������ي تتمثل يف ق������درة هذه  ا

التكنولوجي������ا على حما�������رصة الب�رص يف واقع 

افرتا�سي ال �سل������ة له باحلياة اأو مع احلياة. 

وبالتايل فاإن هذا الواقع االفرتا�سي ي�سعنا 

ن�سان  أم������ام كابو�س اإن�ساين »يتح������ول فيه االإ ا

طراف  أ�������س تنمو منه جمموع������ة من االأ اإىل را

لة،  ال�سامرة، ويتغ������ذى ويتحرك بو�ساطة االآ

هذا اإذا م������ا كان ال يزال بحاجة للحركة، اإذ 

م������ن املمكن اأن يكون الواق������ع كله قد اآل اإىل 

افرتا�سي، كم������ا يت�سور فيلم اخليال العلمي 

 .
)22(

ماتريك�س )امل�سفوفة(

يف الع�رصينات من القرن الع�رصين كانت 

ثقافة املتعة واال�ستهالك ثقافة خا�سة بفئة 

أبن������اء الطبق������ة االجتماعي������ة الرثية يف  من ا

اأمريكا، ولكنها اليوم حتولت اإىل طابع ثقايف 
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ع������ام يف خمتلف م�ستويات احلي������اة الثقافية 

اجلارية يف خمتلف املجتمعات املعا�رصة. فما 

بعد احلداثة ميثل الي������وم اإمرباطورية القيم 

�سي������اء قيمتها وفقا  داتي������ة، حيث تاأخذ االأ االأ

ملعيار اال�ستهالك وحتقيق اللذة واملتعة. وهنا 

ويف دائرة هذه الثقافة اجلديدة جند معيارا 

�سياء تنطوي  واح������دا قوامه اأن قيم������ة كل االأ

يف قابليتها لال�ستهالك ال�رصيع وتوفري املتعة 

ال�رصيع������ة، وهذا املعي������ار ين�سحب يف جدواه 

فالم  على خمتلف املظاهر بدءا من الكتب واالأ

نتاج، وانتهاًء  واملو�سيقى مرورا بالعم������ل واالإ

بكل مظاهر احلي������اة الثقافية وم�ستلزماتها. 

�سياء ومن اأجل اأن تكت�سب قيمتها يجب  فاالأ

اأن تك������ون وفقا ملعايري اال�سته������الك القائمة 

مثرية ممتعة �رصيعة وافية وقتية وعابرة.

وعندما نرك������ز اهتمامنا حول ما يجري 

حولن������ا �سنجد ح�سورا �سارخا لنزعة لذوية 

�سبقية متقدمة تلهبها دورة اإعالمية م�سعورة 

دافعة اإىل قيم اال�ستهالك واملتعة وال�سطوة. 

ويف دائرة هذا اجلنون اال�ستهالكي والنزعة 

الرغبوي������ة ال�سبقة يفق������د كل ن�ساط اأو فعل 

يعتمد عل������ى التاأمل والتعقل والنظر وال�سرب 

واالنتظ������ار قيمت������ه وداللته ومعن������اه. وهذا 

ن�سانية التي ال  يعن������ي اأن كل الن�ساط������ات االإ

ترتبط باال�سته������الك واللذة وال�رصعة ت�سبح 

واالحتق������ار.  واالزدراء  لل�سخري������ة  مدع������اة 

وه������ذا االنح�س������ار القيمي ي�سم������ل اليوم كل 

�سيغ الرتبية التقليدي������ة وكل معاين الثقافة 

التقليدية القائمة على معايري اإن�سانية �سامية 

وخمتلفة. 

ويف ه������ذا ال�سياق ميكن القول باأن ثقافة 

العومل������ة بو�سفه������ا مرحلة ما بع������د حداثية 

»تفيل������ق الفرد وتنظمه يف ط������رازات ذوقية 

وا�ستهالكية وغذائية ورمزية وترتفع ال�سلعة 

فيه������ا من قيمة ا�ستعمالي������ة اإىل قيمة رمزية 

جلها. وبكالم اآخر فاإنها  بحد ذاتها فتقتنى الأ

تكي������ف الفرد وفق منط واح������د وبعد واحد 

وتتغلغ������ل �سنمي������ة ال�سلع������ة اإىل تلك املناطق 

من اخليال والنف�س التي اعتربت دائما منذ 

ملانية معقال اأخريا  الفل�سفة الكال�سيكي������ة االأ

داتي لراأ�س  ي�ستحيل اخرتاقه على املنطق االأ

. وتعتمد ثقاف������ة العوملة »اإغراءات 
)23(

املال«

ال تق������اوم جتع������ل البع�������س يتقب������ل ب�سهولة 

أو يطالب م������ن تلقاء نف�سه  �سغط العومل������ة، ا

. ومثال ذلك 
)24(

باإحدى منافعها الظاه������رة«

اإغ������راءات احلا�سوب الت������ي تتمثل يف برامج 

ن�ساين.  ألعاب ومعلوم������ات مذهلة للعقل االإ وا

نرتنت  وهناك تاأثريات ال�سوت وال�سورة واالإ

فالم املدجمة التي ت�سحر العقل  غاين واالأ واالأ

ن�سان مب������ا متتلك من قدرة  وت�ستل������ب لّب االإ

و�سحر و�ساعرية واإبداع. وهناك التكنولوجيا 

املذهل������ة التي تخلب العق������ل وت�ستلب الوعي 
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مبا فيه������ا من غرائ������ب وعجائ������ب وهلو�سة 

وهذا عداك ع������ن �سحر ال�سورة التلفزيونية 

وقدرته������ا املدمرة للعقل يف ا�ستهواء النفو�س 

ذواق.  والقلوب وت�سكيل االأ

ث����ق����اف����ة احل�������ي�������اة: ت����ق����اط����ع ال���ع���ق���ل 

والوجدان. 

 م������ا الذي يعنيه مفه������وم الثقافة باأبعاده 

أو  ن�سن������ة والتجاوز ا ن�ساني������ة؟ اأي ثقافة االأ االإ

أداتيه(، اإنها تعني وكما  الثقافة الغائية )�سد ا

اأ�رصنا اأعاله عملية حتول ذاتي للحياة وهي 

حركة ال تنقطع وال تتوقف عن تغيري ذاتها، 

وذلك من اأجل الو�سول اإىل �سيغ اأكرث تقدما 

من �سيغ الوجود والتكي������ف. والثقافة وفقا 

أبعادها  لهذا الت�سور ال ميكنها اأن تختزل اإىل ا

املعرفية املو�سوعية فح�سب. اإنها تتجلى يف 

كل ال�سيغ عرب حتوالته������ا الداخلية لتتجلى 

عم������ق لكل فرد يف  يف الوج������دان الذاتي االأ

املجتم������ع، ولتاأخذ ح�سورها املميز يف ذكائه 

ووعي������ه. وال�سوؤال هنا ما امل�سرتك بني قراءة 

كت������اب ي�سدمنا ويهز ذكاءن������ا وقلوبنا، وبني 

البهج������ة التي ي�سفيها �سماع عمل مو�سيقي، 

ن�سانية  اأو بني فرحة الر�سم وت�سوير الروح االإ

أو �سكل؟ اإن الرابط اجلوهري بني  يف هيئ������ة ا

هذه املظاهر والفعاليات لي�س �سيئا اآخر غري 

ن�سانية يف اأعمق  ال�سعور اخلالق باحلياة االإ

اأعماقها ويف �سلب ذاتيتها. 

اإذ ال يوج������د هناك ف�س������ل حقيقي بني 

الثقافة الغائي������ة )مبعناها الغائي الكانطي( 

واحلياة، فاحلياة تتجلى وتتكامل يف الثقافة 

وكذلك هي الثقافة ال ميك������ن اأن تتجلى اإال 

يف �سورة احلياة يف اأعمق معانيها ودالالتها. 

وعندما تكون احلياة حركة ال انقطاع فيها، 

عندما تكون ذاتية التح������ول والتكامل فاإنها 

هي الثقاف������ة ذاتها. وهذا يعن������ي بال�رصورة 

اأن اأي نف������ي ممكن للثقاف������ة احلّقة يعني يف 

الوق������ت نف�سه نفيا للحي������اة ذاتها. فالطالب 

أو التلمي������ذ الذي يبني جتربت������ه املوؤملة عرب  ا

ال�سعوبات  وي�ستطي������ع مواجه������ة  درا�ست������ه، 

الت������ي تعرت�سه يف �سبي������ل التح�سيل، ميكنه 

اأن يحقق امت������الكا حقيقيا للمعرفة العلمية 

الت������ي تلقاها. ومع ذلك ف������اإن الطالب ي�سعر 

باأنه غريب على املعلومات التي يتلقاها وهو 

يعي�س حالة �سجر راف�سا ما يتلقاه خارجيا، 

حيث يتوجب عليه اأن ي�ستظهر اأمورا غريبة 

عن������ه. فاملعلوم������ات لي�ست معرف������ة حقيقية 

نه������ا تفتقر اإىل العنا�������رص الذاتية الواعية،  الأ

واملعرف������ة هي غذاء حقيق������ي للذكاء عندما 

أو الطال������ب اأن يدجمها يف  ي�ستطي������ع الطفل ا

ذاته ويتفاعل معه������ا وجدانيا لت�سبح جزءا 

ن�ساين وهويته، وهذا  حقيقيا م������ن تكوينه االإ

أنه عندما ي�ستطيع اأن يجعلها جزءا من  يعني ا

حيات������ه اخلا�سة: اأي عندما يفهمها ويدركها 
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ب�س������ورة حقيقية. وهذا يعن������ي اأن ما نفهمه 

وما ندركه بعمق ي�سبح جزءا من �سخ�سيتنا 

ن�ساين.  ومن تكويننا االإ

أ الف�سل  فالعلوم احلديثة تنطلق من مبدا

بني الذاتي واملو�سوعي، ويف �سياق ذلك يتم 

التاأكيد على اجلوان������ب املو�سوعية واإق�ساء 

اجلوانب الذاتية للمعرفة. وتعمل هذه العلوم 

على فهم العامل من خالل احلقائق الريا�سية 

الت������ي ت�سمح بعملية القيا�������س والتحديد. اإن 

التط������ور التقن������ي اخلال�س للعل������وم منقطعا 

ن�سانية يوؤث������ر بالتاأكيد يف  ع������ن الثقاف������ة االإ

التعلي������م املدر�سي واجلامع������ي، فالطالب ال 

ي�ستطيع������ون فهم هذا التط������ور نف�سه وذلك 

أً م�ستتا  ن تطور املعرف������ة ياأخذ طابعا جمّزا الأ

يف غري م������ا �سياق، وهذا يجعل هذه املعارف 

غام�سة وغري وا�سحة املعامل. وهي يف اأف�سل 

حاالتها غام�سة ومنقطعة ال�سلة عن �سياق 

احلياة ومتطلباتها. فالثقافة هي عطاء ذاتي 

للحياة، وه������ي يف الوقت نف�سه جُتدد فهمها 

لذاته������ا وتطور �سريورات تفاعلها مع الواقع 

ن�س������اين يف دورة التوا�سل م������ع متطلبات  االإ

العقل والوجدان. وبالتايل فاإن العلم عندما 

ح�سا�س  يتنكر للثقافة فاإنه يوؤدي اإىل تدمري االإ

وال������ذكاء. ووفقا لهذه ال�س������ورة فاإن املعرفة 

اأ�سولها  داتية( املنقطعة ع������ن  العلمي������ة )االأ

الثقافي������ة ت������وؤدي اإىل الغمو�������س والت�سل������ب 

أية معرفة  واجلم������ود. وهنا ميكن القول باأن ا

ن�سانية،  تنف�سل ع������ن احلياة تفقد قيمتها االإ

ن املعرفة التي ترتبط باحلياة والقيم هي  الأ

وحدها املعرفة التي حتمل معنى وداللة. 

هذه هي احلالة املعقدة واملحرية لع�رصنا 

اليوم حيث يتم تعطيل الدالالت الثقافية. اإنه 

الع�رص الذي يتم فيه تغييب الروؤى ال�سمولية 

والكلي������ة للحياة، ع�رص التج������زوؤ واالن�سطار 

يف خمتلف املج������االت، وال�سيما يف املجاالت 

املعرفي������ة، اإن������ه ع�رص الف�س������ل بني احلقول 

املعرفية وبني م�ستوي������ات التفكري االت�سايل، 

بل هو ع�رص الفو�سى الفكرية حيث ال توجد 

أي������ة م�سادر حقيقية لتنمي������ة الذكاء والفهم  ا

ن�سان املعا�رص: اإنه ع�رص الرببرية  العميق لالإ

�سل  اجلدي������دة. والرببري������ة ال تكون ه������ي االأ

أت������ي انعكا�سا لو�سعية ثقافية  والبداية، بل تا

ت�سبقه������ا بال�رصورة دائما. فالرببرية دمار ملا 

هو قائم ولي�س������ت بداية. وعلى خالف ذلك 

فاإن الثقافة هي حالة اأوىل بال�رصورة، وهنا 

فعال املتوح�سة يف  أي�س������ا اإن االأ ميكن القول ا

احلياة االجتماعية هي �سيغ واأمناط ثقافية 

حمددة ومعينة. 

وال�س������وؤال هنا ما طبيع������ة الرببرية التي 

نعي�سها الي������وم وكيف ميكنن������ا التاأثري عليها 

وحما�رصتها؟ واإذا كانت الثقافة وثيقة ال�سلة 

باحلياة وفقا للداللة التي تكون فيها الثقافة 
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تعبريا ع������ن فرح احلياة وبهجتها عرب احل�س 

وال������ذكاء، فما ه������ي القوة الت������ي ت�سدر عن 

احلياة والتي توؤدي اإىل الرببرية؟ فهل ميكن 

القول هنا باأن الرببري������ة طاقة اإن�سانية غري 

م�ستثمرة؟ وعلى خالف ذلك ميكن القول باأن 

كل ثقافة هي عملية حترير للطاقة، وبالتايل 

ف������اإن كل ال�سيغ التي توظفه������ا هذه الثقافة 

جت�سد �سورا وجتليات حمددة لهذا التحرير. 

وبالتايل فاإن عدم قدرة الثقافة على حتقيق 

نف�سها بو�سفها حترير وع������دم قدرتها على 

تولي������د الطاقة احليوية لهذا التحرير ينقلب 

عل������ى الثقافة ذاتها وي������وؤدي اإىل والدة �سيغ 

التدمري الذاتي يف داخل الثقافة عينها. 

ال����ث����ق����اف����ة ال����ع����رب����ي����ة ب�����ني امل���ط���رق���ة 

وال�سندان. 

ن�ساني������ة ثقاف������ة  تواج������ه املجتمع������ات االإ

اغرتابية ا�ستالبية مدمرة ت�ستهدف ثقافاتها 

املحلية والتقليدي������ة. وقد بلغ هذا االخرتاق 

الثق������ايف مداه يف عاملن������ا العربي حيث تدفع 

ن�س������ان العرب������ي اإىل مزيد م������ن الهام�سية  االإ

والدونية واالنحدار. ومع دورة هذا االمتداد 

ن�سان العربي  املدمر لثقافة االغرتاب يجد االإ

املعا�������رص نف�س������ه يف ح�سار القه������ر الثقايف 

والت�سي������وؤ واالبت������ذال وال�سي������اع واالنحدار 

والعطالة واجلمود الوجداين. 

ن�س������ان الغرب������ي يف حقيق������ة  واإذا كان االإ

مر يعي�س ثقافة اغرتابية واحدة هي ثقافة  االأ

ن�سان  احلداث������ة والعوملة وما بعدها ف������اإن االإ

العرب������ي يعي�س يف ظل ثقافت������ني اغرتابيتني 

حيث يجد نف�سه بني مطرقة ثقافة احلداثة 

و�سن������دان الثقاف������ة التقليدي������ة الت������ي ت�سكل 

أ�سود يل������ف ويدمر كل املعاين  بدوره������ا ثقبا ا

ن�س������ان. فالثقاف������ة التقليدية  النبيل������ة يف االإ

أ�سدد على ال�سائدة( كانت  العربية ال�سائدة )ا

وما زالت منوذجا فريدا لثقافة التخلف بكل 

ما تعنيه هذه الثقافة من قدرة على م�سادرة 

الوعي واحلرية والكرامة. وغالبا ما و�سفت 

هذه الثقافة باأنها ثقافة الطاعة واال�ست�سالم 

تكالي������ة والقدرية،  واالن�سي������اع والغيبية واالإ

اإنه������ا كل ما حملنا اإي������اه ما�سي الظالم من 

خرافات واأوهام وتع�سب وفئوية وعن�رصية، 

فناء، والت�سلط  اإنه������ا ثقافة املوت والعدم واالإ

والعدوان والقهر وامل�سادرة وتغييب كل القيم 

ن�سان.  ن�سانية يف االإ الدميقراطية واالإ

ثقافتنا التقليدية تت�سف بالعجز وت�سع 

ن�س������ان العرب������ي يف حال������ة �سلبي������ة دائمة  االإ

وغيبوب������ة نقدية فائقة الو�س������ف اإنها ثقافة 

ن�سان العربي  اغرتابية بامتياز حيث يتميز االإ

املعا�رص بال�سلبية والدونية والعجز والتواكل 

واالنغالق والتع�سب، وقد ال نبالغ يف القول 

باأنن������ا حتولن������ا اإىل مومي������اء اإن�سانية يف ظل 

ن�سان من  الثقاف������ة التقليدية التي جت������رد االإ
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قدرته على االنطالق. والدليل القاطع على 

هذا املوات الروحي الذي نعي�سه اليوم يتمثل 

يف مواقف ال�سع������وب العربية اإزاء ق�ساياها 

ن�سان  ن�س������اين حيث جن������د االإ وم�سريه������ا االإ

أبدا: دمر  العربي غ������ري قادر على املب������ادرة ا

أبي������دت مقومات وجوده فلن ن�سمع  العراق وا

�رصخ������ة عربية واحدة تدي������ن املوت والقتل! 

م�س يقتل  وها ه������و اليوم كم������ا احل������ال باالأ

فناء، وتدمر  ال�سعب الفل�سطيني ويتعر�س لالإ

أر�������س القدا�سة يف  ن�سانية يف ا كل القي������م االإ

فل�سطني، ف������ال تهتز �سعرة يف جفن ال�سعوب 

العربي������ة وال يختلج لها وج������دان وذلك بدءا 

نها يف حالة  من حميطها وانتهاء بخليجها، الأ

خ������در اغرتاب������ي مذهل احل������دود ويف حالة 

نها يف ح�سار الكفن  بعاد، الأ موات ق�سية االأ

االغرتاب������ي ال حول له������ا وال قوة. لقد اأ�سبح 

أ�سبه  ال�سعب العرب������ي اإزاء ق�ساياه امل�سريية ا

بالقطعان التي تغم�س العني وت�سيح بالوجه 

عندم������ا ت�ساهد اخلطر وه������ي ت�سعر باأن ال 

حول لها وال قوة. 

يف ثقافتنا التقليدي������ة ما زالت ق�سايانا 

أم������ور احلياة  الك������ربى تتمث������ل يف اأ�سغ������اث ا

و�سغائره������ا ويف هذا دلي������ل كبري على حالة 

اغ������رتاب ثقافي������ة مذهل������ة. وكم ه������ي كثرية 

م�ساهد البوؤ�س يف حياتن������ا الثقافية املثرية، 

فلطامل������ا اأطلقت الفت������اوى واأقيمت الندوات 

وعق������دت احللق������ات التي جتم������ع بني بع�س 

لقاب العلمية يف  املثقفني يف بالدنا وحملة االأ

موا�سم ثقافية مهيبة ملعاجلة ق�سايا �ساذجة 

ال معنى فيها وال داللة، وهل هناك من جمال 

للمقارنة بني ندواتنا والندوات العلمية التي 

جندها يف الغرب، ح������ول الثورات الرقمية، 

واجلين������ات، وال�سيف������رات الوراثي������ة، وغزو 

ن�سان، واخرتاق الزمن،  الف�ساء وتدج������ني االإ

وق�سايا الن�سبية، وابتالع ال�سوء، والدورات 

الفلكي������ة، وامت������داد الكون؛ وقابلي������ة الكون 

أي������ن هذه من ندواتنا احلامية حول  للفناء!! ا

دخول احلم������ام، ومالعب ال�سيطان، وتف�سري 

ح������الم، والق������راءة يف الفنج������ان، و�سهادة  االأ

ن�س  أة وال�سبيان، وق�سايا الزواج من االأ امل������را

واجلان. 

مبعناه������ا  التقليدي������ة  الثقاف������ة  ح������ال 

اال�ستالبي ال يختلف كث������ريا عن حال ثقافة 

العومل������ة، فكالهم������ا ينهل من مع������ني القهر 

ن�س������ان م������ن معانيه  وي�سع������ى اإىل تفري������غ االإ

ن�سانية ومن م�سامينه االأخالقية، كلتاهما  االإ

ن�سان وحتويله اإىل وثن  تعمل على تخدير االإ

بل اإىل �سيطان، كلتاهما تعمالن على تعليب 

العقل وتدمري ملكة النق������د واإ�سقاط احل�س 

ن�سان  ن�س������ان. واالإ اجلم������ايل واالنح������دار باالإ

العربي املعا�رص ال������ذي يعي�س يف دائرة هذا 

التقاطع املرع������ب لثقافتني مدمرتني يتحول 
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اإىل كي������ان موميائي مغ������رتب ال حول له وال 

ق������وة، اإنه يعي�س ت�ساعي������ف اغرتاب تتكامل 

فيه العنا�رص اال�ستالبي������ة والقيم االغرتابية 

للثقافتني التقليدي������ة واحلداثية. وغالبا ما 

متتل������ك هذه القي������م اال�ستالبي������ة قوة جذب 

أ�سبه ما تكون بالثقوب ال�سوداء  وتدمري، فهي ا

املدمرة التي تعت�رص نف�سها وتلف ما يقع يف 

أ�سطورية، اإنها ثقوب ثقافية  طريقها ب�سورة ا

أبعاد  �س������وداء تبتلع ال�س������وء والزمن وتل������ّف ا

ن�سان يف النهاية  املكان والزمان، وحت������ول االإ

اإىل م�سغوط������ات ا�ستهالكي������ة فاقدة للمعنى 

والداللة. 

وما يزيد القهر قهرا واالغرتاب اغرتابا 

اأن ثقافة العوملة التي ت�سول وجتول يف عاملنا 

أو اإ�سالمية  العربي لي�س������ت عربية ال�سن������ع ا

خر التي  الهوي������ة والهوى، بل هي ثقاف������ة االآ

ن�ساين لتحطم  تداهمنا وتداهم وجودن������ا االإ

ن�س������ان فري�سة ثقافة  أركان������ه. وهكذا يقع االإ ا

خ������ر املدمرة ثقافة الت�سي������وؤ واال�ستهالك  االآ

الت������ي فر�ست عليه من ع������امل خمتلف املعاين 

والدالالت. وقد يبدو هذا الت�سور ماأ�ساويا، 

ولكنها حقيق������ة التطور ذات������ه، حيث اأ�سبح 

ن�سان العربي ال ي�ستطيع اليوم االنف�سال  االإ

خر الهائلة  ع������ن النتائج املدمرة لث������ورات االآ

واالفرتا�سي������ة.  والرقمي������ة  التكنولوجي������ة 

وبالت������ايل فاإن »م������اأزق ثقافات الع������امل اليوم 

كما يقول وجيه قان�س������و« مل تعد قادرة على 

ال�سمود اأمام عقالنية غربية تكت�سح وتبتلع 

كل م������ا حولها دون اأن متيته������ا، اأي عقالنية 

تقتحم احل������دود دون ت�رصيح وحتدث خلال 

يف التوازن النف�سي واالجتماعي، لقد وقعت 

جميع احل�سارات داخل عنق الزجاجة، فال 

آذانها  أو �سّم ا هي قادرة على اإغالق نوافذها ا

عل������ى ما يح�س������ل يف الع������امل، وال هي قادرة 

بتكوينه������ا التاريخي ومعادلته������ا الفكرية اأن 

.
)25(

ت�ستمر وتقاوم«

ويف ه������ذا ال�سياق ي������رى بنجامني باربر 

يف كتابه »اجلهاد �س������د ال�سوق الكونية« باأن 

ث������ار التفكيكية لل�سوق الكونية �ستوؤدي اإىل  االآ

م�ساعف������ات وردود فعل عنيفة يف داخل كل 

ثقاف������ة، ومن ثم يوؤكد اأن قيم ال�سوق الكونية 

العاملي������ة �سوف تنت�رص يف نهاية املطاف على 

الذي������ن يت�س������دون ملقاومتها. حي������ث يقول: 

أتنباأ باأن املقاوم������ة �ستهزم يف النهاية  »اإنني ا

)اإن مل يكن يف اأي وق������ت قريب( اأمام ال�سوق 

الكونية. وهذا التنبوؤ ي�ستند كلية تقريبا اإىل 

القدرة الهائل������ة للثقافة الكونية على التغلب 

فق الفكري  على كل ما يجابهها من �سيق االأ

بقاء عل������ى الكيانات ال�سغرية.  وحماوالت االإ

أم������ام العني وما  ن م������ا نراه ا وه������ذا حتى االآ

آليات الهيمنة  يق������ع اأمام الب�رص، ففي ظ������ل ا

العاملية حتول������ت الثقاف������ة اال�ستهالكية اإىل 
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ن�سان العربي يف دائرة  آلية فاعل������ة لو�سع االإ ا

االغرتاب، ومن ثم تعلي������ب قناعاته الوطنية 

يديولوجية واالأخالقية والدينية. وهكذا  واالأ

لعبت الثقافة العاملية اجلديدة دورا كبريا يف 

تدمري البن������ى التقليدية للمجتمعات العربية 

ن�سان اإىل قيمة ا�ستهالكية.  وحولت االإ

فالثقافة الكونية تزحف وتدمر، وهي يف 

زحفها هذا ا�ستطاع������ت »اأن تربك املنظومة 

التقليدي������ة وتدخ������ل الف������زع حي������ث اأفقدت 

املواط������ن العربي الثوابت الثقافية التي يبني 

ن الهوية حتتاج  بو�ساطتها هويته، وذل������ك الأ

اإىل مرجعي������ات ثقافي������ة وقيمي������ة وا�سح������ة 

 .
)26(

وثابتة يعتمدها الف������رد لبناء �سخ�سيته«

فاالغ������رتاب والفردية واملادي������ة واال�ستهالك 

اأ�سبح������ت �سم������ات �سائ������دة يف جمتمعاتن������ا 

العربية، حيث حتول������ت الثقافة العربية اإىل 

ثقافة �سوقي������ة من نوع جدي������د، واأ�سبح كل 

�سيء يخ�سع لقان������ون العر�س والطلب، وكل 

�س������يء ميكن اأن يب������اع وي�س������رتى »حتى روح 

. اإنها ثقافة العوملة التي 
)27(

ن�س������ان نف�سه«  االإ

دمغة  تو�سف باأنها عملية غ�سيل حقيقية لالأ

على ح������ّد تعبري عب������د اخلالق عب������د اهلل ؛ 

أ�س������ار »مارتن وولف« يف احلقيقة  وهي كما ا

ن�سانية  ن�س������ان وتدمر اأعماق������ه االإ تقتل������ع االإ

أ�سري اأفكار  حي������ث يحا�رص الفرد وي�سعر باأنه ا

معلومة وقيم مر�سومة، اإنه طريد عامل غريب 

عليه يفي�س عليه �سعورا بالغربة واالن�سالخ، 

أو الع������داء والعدوانية على كل هذا ال�سخب  ا

. نعم ه������ي ال�سورة قامتة 
)28(

العاملي الوافد

جدا فيما يتعلق بفعلها االغرتابي، فالثقافة 

ن�سانية الغائية التي يريدها كانط وطاغور  االإ

واب������ن عربي واجلاحظ وابن طفيل واحلالج 

ن�سان  واملعري واملتنب������ي غائبة غائب������ة، واالإ

العربي اإن ا�ستطاع اأن يفك ارتباطه بالثقافة 

التقليدية فاإنه �سي�سق������ط يف اأوحال الثقافة 

الغربية ثقاف������ة العوملة وامليدي������ا اإنه �سجني 

املحب�سني حمب�س الثقافة التقليدية بروا�سبها 

القاتل������ة وحمب�س الثقاف������ة الغربية املعا�رصة 

ن�سانية.  بانتهاكاتها االإ

واأخريا لن تنزلق مقالتنا هذه اإىل تقدمي 

�سئل������ة التقدم والتجاوز،  الو�سفة املعهودة الأ

أ�سئل������ة عدي������دة اأهمها: كي������ف يتّم  ومنه������ا ا

جتاوز ثقافة االغ������رتاب واال�ستالب والت�سيوؤ 

وال�سياع يف عاملنا العربي؟ ما ا�سرتاتيجيات 

ن�سانية يف  العم������ل والفعل يف اجتاه بن������اء االإ

أ�سكال القهر؟ وتلك  ن�سان بعيدا ع������ن كل ا االإ

جابة عنها غالبا ما  أ�سئلة املح������ال؟ واالإ هي ا

ن�ساين نف�سه  تكون يف ت�ساري�س ال�������رصاع االإ

ن�سانية.  من اأجل احلق واخل������ري والعدالة االإ

أنن������ا اأ�ساأنا �سمعة  وح�سبن������ا يف هذه املقالة ا

�سغ������رية بني ماليني ال�سموع ت�سيء اأوجاعنا 

املرعب������ة يف حالك الظالم. فاالغرتاب اليوم 
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ه������و ق�سي������ة اإن�ساني������ة �ساملة تغ������رق الكون 

ب�سعوب������ه واأعراقه واأجنا�س������ه. واإذا كان من 

ن�سانية لن تاألو جهدا  قول يف النهاية فاإن االإ

يف �سبيل احلق واحلرية واجلمال، والن�سال 

ن�س������اين مل يتوق������ف يوما ول������ن يقف اليوم  االإ

فالن�س������ال من اأجل ثقاف������ة التجاوز كان وما 

ن�سانية ع������رب الزمان واملكان.  زال هم�سة االإ

ونحن يف عاملنا العرب������ي ل�سّد ما نحتاج اإىل 

حالة تنوير تدفعنا اإىل دائرة النور بعيدا عن 

دائرة االغرتاب والظالم. و�سي�ستمر الن�سال 

ن�س������اين و�سيبق������ى يف مواجه������ة جحاف������ل  االإ

ن�سانية تبدع  الظالم، ومما ال �سك فيه اأن االإ

أ�ساليب ن�سالي������ة جديدة، وحتاول  و�ستب������دع ا

و�ستحاول دائما العمل على حت�سني ما بقي 

ن�سان وكرامته. من اإن�سانية االإ
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وابد ال�سكنية  همية مبكان اإلقاء ال�س������وء على ما تبقى من هذه الأ
من الأ

يلة  كرث تف�سياًل وتو�سيحاً وحمافظًة على بنيانها والآ التاريخية واحل�سارية الأ

ن�سان م������ن دون تقدير قيمتها ومدى  اإىل التخري������ب واله������دم والزوال بفعل الإ

أ�سا�سية ومرتكز حقيقي  اأهميته������ا وكتعبري عن هوية املنطقة وتراثها كمنطقة ا

ل������ولدة الهند�س������ة املعمارية يف الع������امل وخا�سة يف ا�ستعم������ال مادة احلجر يف 

البن������اء املتكامل وباأ�سنافه كافة. وقد متَّ اإلقاء ال�سوء عليها موؤخراً ودرا�ستها 

باحث واآثاري �سوري.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني.

❁

ò

احلياة اليومية يف املنازل ال�سورية 

وهند�ستها املعمارية

د. خليل املقداد

❁
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درا�س������ة دقيقة بكامل ما تبقى من عنا�رصها 

املعمارية، اإ�سافًة اإىل االهتمام الذي اأخذت 

تولي������ه ال�سلط������ات املخت�س������ة يف املحافظة 

عليها.

وقد �سب������ق اأن در�س مثل ه������ذا املو�سوع 

ب�سكل جيد يف قرى منطقة احلو�س الكل�سي 

يف املنطق������ة ال�سمالية الغربية من �سورية من 

أ�سها جورج  قبل البعث������ة الفرن�سية الت������ي ترا

ت�سالنكو يف عام 1950م. اأما يف باقي املناطق 

ال�سورية فق������د متَّ تناول مثل هذه الدرا�سات 

موؤخراً من قبل البعث������ات ال�سورية والبعثات 

جنبي������ة وخا�سًة الفرن�سية العاملة  ثرية االأ االأ

جنبية  أو البعثات ال�سوري������ة االأ يف �سوري������ة، ا

امل�سرتكة، وتن�رص ه������ذه الدرا�سات من خالل 

ثرية املخت�سة.  الدوريات االأ

وال�سبب الذي دعا اإىل التاأخر يف درا�سة 

املن������ازل اأن الرتكيز كان يقت�������رص يف البداية 

بنية  عل������ى الك�س������ف والرتمي������م ودرا�س������ة االأ

العامة يف املدن الكربى مثل امل�سارح واملعابد 

بنية الدينية من كنائ�س وم�ساجد  واملقابر واالأ

بنية  أو البحث عن الكتابات القدمية، اأما االأ ا

ال�سكني������ة فكانت اإم������ا جمهول������ة اأو خمتفية 

أو  أنها كانت ا أو ا ب������ن امل�ساكن املحيطة به������ا، ا

مازالت م�سكون������ة وم�سغولة من قبل العديد 

بنية  م������ن العائالت، ولدين������ا الكثري م������ن االأ

التي مازالت جمهول������ة الهوية حتى يف املدن 

الكربى. 

وق������د كان������ت �سوري������ة وم������ا زال������ت ذات 

تاريخ موحد ومرتابط �سيا�سي������اً واقت�سادياً 

واجتماعياً وب�رصي������اً، وكانت املحور املركزي 

أرا�سيها  يف تاريخ املمال������ك التي جالت فوق ا

لف الثالث والثاين  وب�س������كل خا�س ممالك االأ

رامية، ومن ثم تاريخ  ق.م مروراً باملمالك االآ

ال�������رصق يف عه������د الكنعاني������ني والفينيقيني 

نب������اط ومن ثم  ومملك������ة تدمر ومملك������ة االأ

يف العه������ود العربية الروماني������ة و البيزنطية 

�سالمي������ة. ويف ه������ذه الف������رتات لعب������ت  واالإ

الربجوازية يف املنطقة دوراً هاماً يف اأعمارها 

وخري مثال على ذلك هذه الق�سور التي نحن 

ب�سدد احلديث عنها ناهي������ك عن امل�ساريع 

العمرانية الكربى وخا�سة يف املدن العوا�سم 

أرا�سي  )امليرتوب������ول( الت������ي غطت معظ������م ا

أي�ساً الدرا�سة  �سوري������ة. ويتناول هذا البحث ا

الهند�سي������ة للم�ساكن ال�سوري������ة والعديد من 

الق�سايا ومنها:

1 - التنظي���م الع���ام للبن���اء ومناهج���ه 

واملخططات الهند�س���ية وتنظيم وتق�س���يم 

التفرعات: 

بنية  وتنطبق هذه املناه������ج على كامل االأ

املنزلي������ة ال�سوري������ة واإن كان������ت هناك بع�س 

أو الفوارق يف  اخل�سو�سي������ات والتباين������ات ا
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املخطط������ات الهند�سية مبا 

البناء  م������واد  يتنا�س������ب مع 

وحجم  امل�سكن  و�سخام������ة 

ق�س������ام وكذلك مبا يتعلق  االأ

أبع������اده  يف �سع������ة البن������اء وا

وتعدد احلجرات وات�ساعها 

أنواعه  ا والتزيني مبختل������ف 

يف  يتعلق  فيم������ا  وخا�س������ة 

أ�ساليب املنحوتات والنقو�س  ا

املوظفة  احلجارة  وجمالية 

والديكورات  نحتها  ونعومة 

النحتي������ة املوظف������ة وتبليط 

باللوح������ات  ر�سي������ات  االأ

والف�سيف�سائية،  الرخامي������ة 

اللوح������ات  اإىل  اإ�ساف������ًة 

اجلدارية م������ن الفري�سكات 

املر�سومة واملر�سعة فوقها.

�سا�سي������ة  االأ واملي������زة 

امل�سرتكة بني جميع امل�ساكن 

ال�سورية الرئي�سة مبا فيها الق�سور اخلا�سة 

والعام������ة �س������واء كانت كب������رية اأو �سغرية هي 

بناوؤها بنف�س املنهج املعماري، حيث جند اأن 

جميع احلجرات وال�س������االت الكبرية مبنية 

ب�سكل يحيط بال�ساح������ة الداخلية للم�سكن، 

وله������ذا ال�سبب يجب امل������رور يف البداية من 

أو املركزية، كما جند اأن  ال�ساحة الداخلي������ة ا

جميع حجرات امل�سكن تكون مرتفعة ال�سقف 

وله������ا م�ستوى مرتفع ع������ن اأر�سية الطرقات 

أنها  اخلارجي������ة وال�ساح������ة الداخلية. كم������ا ا

دراج التي تق������ود لل�سطوح من  خالي������ة من االأ

دراج  داخل احلجرات على اعتبار اأن هذه االأ

أو  لها اأقفا�������س خا�سة خارجي������ة حم�سونة ا

مك�سوفة. 

ومن خالل النم������اذج املدرو�سة للم�ساكن 
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يف �سوري������ة جن������د اأن جمي������ع احلجرات يف 

أو كبرية تكون  الطاب������ق ال�سفلي �سغريًة كانت ا

خم�س�سة للن�ساطات االقت�سادية واحليوانية 

واملعي�س������ة وامل�ستودع������ات وكذلك تخ�سي�س 

مكان مت�سع لال�ستقبال، والذي عرف الحقاً 

�سالمية با�سم  يف املنزل ال�سوري يف العهود االإ

»ال�سالمل������ك«. بينما غرف الن������وم وال�سوؤون 

خرى فيك������ون موقعها يف الطابق  املنزلية االأ

أي�س������اً يف العهود  العل������وي وال������ذي ع������رف ا

�سالمي������ة با�سم »احلرملك«، وهذا الطابق  االإ

مزود وب�س������كل دائم برواق اأمامي ذي واجهة 

هل  مقنطرة، وهذا اجلناح يخ�س�س فقط الأ

البي������ت. كما اأن جميع امل�ساك������ن واملنازل يف 

أبعادها تظهر دائماً على  �سورية ومهما كانت ا

أنه������ا ذات �سنف واح������د وتنظيم واحد على  ا

ال�سكل التايل:

فهي عبارة ع������ن حجرات حتيط ب�ساحة 

حم������ددة وحم�سون������ة بجدار مرتف������ع ومغلق، 

ويف داخل بع�س ه������ذه ال�ساحات يوجد بئر 

اأو خزان مياه، وه������ذه اخلزانات مازالت يف 

معظمها غري مدرو�س������ة اأو حمققة. وال�سفة 

امل�سرتكة لهذه امل�ساكن تكون دائماً عبارة عن 

�س������االت اأو حجرات كب������رية ومرتفعة وذات 

خمط������ط رباعي قري������ب من ال�س������كل املربع، 

ويرتك������ز ال�سقف على قو�س متو�سط يتو�سط 

املكان. وهذه ال�ساالت مرتبطة ومتحدة مع 

بع�سها ب�سكل عام بو�ساطة عرائ�س من كتل 

حجرية م�ستطيلة تو�سع فوق بع�سها البع�س 

عل������ى �سكل طبقتني من اأج������ل اأن تتوافق مع 

�سا�س������ي واملركزي والتي  ارتف������اع ال�سالة االأ

م������ن خاللها ميكن االت�سال مبا�رصة ببع�سها 

البع�س. 

ر�سي  وت�ستعم������ل حج������رات الطاب������ق االأ

أو اإ�سطبالت وزرائب  اأحياناً كم�ستودع������ات ا

يف الوقت الذي تكون فيها اجلدران مرتبطة 

مع ج������دران ال�سالة الك������ربى، وجدران هذه 

احلجرات تك������ون مهياأة يف داخلها باأحوا�س 

تخ�س�������س كمعال������ف للحيوان������ات، وجمي������ع 

ن تتكون من  املن������ازل الت������ي در�ست حت������ى االآ

املنهجي������ة نف�سها، ومع ذلك جن������د اأحياناً اأن 

أو ال�س������االت امل�ستعر�سة مل تكن  احلج������رات ا

م�ستعملة كاإ�سطبالت وم�ستودعات، ويف هذه 

احلالة ي�سبح م������ن ال�سعب معرفة وظائفها 

أنها كانت خم�س�سة  أو ا املخ�س�سة من اأجلها، ا

لتكون قرينة اأو ملحقة لوظائف اأخرى ح�سب 

أو الظروف العار�سة التي تتميز بها  احلاجة ا

�رصة املالكة.  االأ

وه������ذه املنازل الك������ربى يحتوي كل واحد 

منه������ا على طابق عل������وي متكامل يتطابق يف 

ر�سي  خمطط������ه كلياً مع خمط������ط الطابق االأ

أماك������ن خم�س�س������ة  أن������ه يحت������وي عل������ى ا اإال ا

لكامل متطلبات حي������اة العائلة التي ت�سغله، 
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ر�سي على مهام  بينما يخ�س�س الطاب������ق االأ

وم�ستلزم������ات العمل من تربي������ة احليوانات 

واإيوائها واإطعامها اإ�سافة اإىل �سالة ال�ستقبال 

ال�سيوف والغرباء عن العائلة. 

بنية يف �سورية  2 – مادة البناء: جميع االأ

�س������ول بنيت بكام������ل تفا�سيلها من  ومنذ االأ

احلجر عدا مناطق اجلزيرة والبادية وريف 

حل������ب ال�رصقي وبع�س املناط������ق التي تفتقر 

لوجود احلج������ر، اأما باق������ي املناطق فكانت 

أو الكل�سي  تبنى امل�ساكن من احلجر البازلتي ا

أنواع ال�سخور املتوافرة يف املنطقة  وح�س������ب ا

حوال  التي يتم فيها البن������اء، وعلى جميع االأ

فقد اقت�رص البناء يف جن������وب �سورية والتي 

عرفت باحلو�س البازلتي با�ستعمال احلجر 

البازلتي بينم������ا يف منطقة احلو�س الكل�سي 

مر يف  واملنطق������ة ال�ساحلية فق������د اقت�رص االأ

البن������اء عل������ى ا�ستعمال احلج������ر الكل�سي يف 

بنية.  معظم االأ

وقد متيز احلج������ر البازلتي عك�س بقية 

ال�سخ������ور بال�سالب������ة لذل������ك ق������اوم كامل 

العوامل الطبيعية عرب الزمن، ولكن باملقابل 

فاإن تهيئ������ة هذا احلجر تك������ون �سعبة جداً 

وحتت������اج اإىل فن ومهارة فائق������ة وخا�سة يف 

اإبراز اخلطوط امل�ستقيمة والزوايا القائمة. 

وقد دلَّت ال�سواهد عل������ى اأن هذه املادة هي 

قوى يف البن������اء من بني جميع  ف�س������ل واالأ االأ

املواد املعمارية املقاوم������ة للعوامل الطبيعية 

ر�سية،  ال������زالزل واله������زات االأ أ�سها  وعلى را

مثلة على ذلك كثرية.  واالأ

3 - ال�س���احة الداخلي���ة: وه������ي احلي������ز 

ق�سام  ال������ذي من خالله يجب الدخول اإىل االأ

املختلفة لل�سكن، ولهذا فهو حيز مكاين هام 

أنه املكان  ج������داً للحركة والتنقل، اإ�سافة اإىل ا

الذي ي�ستخدم من اأج������ل تربية احليوانات. 

وال ميكن الدخول اإىل ال�ساحة اإال من خالل 

مدخل واحد وفري������د وذي مقايي�س مت�سعة، 

�س������ل بو�ساطة م�رصاعني  وكان يغل������ق يف االأ

حجري������ني. وجميع حج������رات ال�ساالت ذات 

القو�س تفتح مبا�������رصة على ال�ساحة بو�ساطة 

مدخ������ل. وباملقاب������ل فاإن معظ������م احلجرات 

امللحقة ال يتّم الدخ������ول اإليها اإال عن طريق 

أنه ال  ال�س������االت ذات القو�س. ي�ساف لذلك ا

يوجد مطلق������اً اأي درج داخلي ولكن باملقابل 

يوجد درج على �سكل خرجة درجاته مندجمة 

مع الواجهة، وهذا ما يوؤمن وجود �سطح ذي 

أ�سعة ال�سم�س  م�سطبة ورواق ب�سيط يحمي من ا

ومن التقلبات اجلوية وي�سمح اأي�ساً يف العبور 

اإىل اأق�سام الطابق العلوي ثم التنقل اإىل باقي 

مامي الذي  ق�س������ام عن طريق ال������رواق االأ االأ

يتقدم حجرات و�ساالت الطابق العلوي. 

دراج تك������ون م�سمم������ة م������ن  وجمي������ع االأ

اخلارج وتق������ود اإىل ال�سقف عن طريق رواق 
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ذي واجهة اأو على �سكل عرائ�س يدخل ق�سم 

خر  منها كجزء من بناء اجل������دار والق�سم االأ

يربز من اجل������دار ب�سكل مت�ساع������د م�سكاًل 

تكراراً ت�ساعدياً مرتابطاً مع عدد مداميك 

�سفل وحتى  البناء، وبالنتيجة يت������درج من االأ

ال�سطح وهكذا. 

4– اجلدران: متيزت اجلدران ب�سماكتها 

 95 اأو   95 اإىل   70 ب������ني  ت������رتاوح  والت������ي 

اإىل100�س������م، وتبنى دائم������اً على �سكل وجوه 

مزدوجة ومن قطع حجرية كبرية، اأما ارتفاع 

املدامي������ك فمتنوع اأي�ساً فكل مدماك يرتاوح 

أم������ا جمالية  ارتفاع������ه م������ن 20 اإىل 50�سم، ا

وتهذيب ونح������ت احلجارة فيك������ون متنا�سباً 

مع موق������ع اجلدار من املنزل ومرتبط كذلك 

م������ع تاريخ البناء. وكتل احلجارة تكون دائماً 

م�سمومة وملت�سقة مع فوا�سل �سيقة جداً 

من دون اأي مواد معدنية اأو مونة ال�سقة. 

ر�س���يات: جمي������ع اأر�سيات املنزل  5 - االأ

تك������ون مبلطة بب������الط منتظم م������ن احلجر 

امل�ستعمل يف البناء ما عدا اأر�سيات ال�ساالت 

خرى التي �سوف نتكلم عنها بعد  ماكن االأ واالأ

قلي������ل فلها مناهجها اخلا�س������ة، كما اأن هذا 

الب������الط مل يكن خم�س�ساً فق������ط للحجرات 

كرث اعتبارا واإمنا كان خم�س�ساً  أو االأ املعتربة ا

اأي�ساً لال�ستعمال داخل احلجرات املتو�سطة 

واملخ�س�سة حلظرية اأو مزرب للمنزل، ومع 

ر�سيات  ذلك جند يف بع�������س احلاالت اأن االأ

اأو  للم������زارب  املخ�س�س������ة  احلج������رات  يف 

قل اأهمية تكون  امل�ستودعات اأو احلجرات االأ

ر�سيات فيها مكونة من تراب م�سغوط.  االأ

�س���قف وال�س���طوح: متيزت معظم  6 - االأ

مناط������ق �سورية ما عدا املناطق ال�ساحلية يف 

افتقارها مل������ادة خ�سب البناء، ولهذا جند اأن 

جمي������ع ال�سطوح عبارة ع������ن م�ساطب مركبة 

من بالط حجري يرتكز على عوار�س ت�سل 

اإىل 3م يف الط������ول ون�سف م������رت يف العر�س 

اأحيان������اً وترك������ب على �سكل طن������ف ونتوءات 

كما هو احل������ال بالن�سبة اإىل اجلدران اإال اأن 

هذه الرتكيبات له������ا مظاهر خمتلفة تتوافق 

مع وظيفة احلجرات وحجمها، ولذلك جند 

اأن جميع ال�ساالت الكربى يتم التنفيذ فيها 

بعناي������ة جيدة. ولكن االخت������الف يف العناية 

يظهر يف احلج������رات املخ�س�سة للحيوانات 

خرى.  وامللحقات االأ

عظم من احلجرات  وجن������د يف الق�سم االأ

أو العرائ�������س  أل������واح الب������الط ا وال�س������االت ا

احلجرية وامل�سفوفة متج������اورًة ب�سكل جيد 

أنها بدورها ترتكز  وتك�سى اأحياناً بالطني، كما ا

فوق اأطناف بارزة ومر�سوفة ب�سكل متجاور 

ومنحوت������ة على �سكل �سفارة ال�رصطي بحيث 

تاأخذ ا�ستدارًة منحنيًة ربعها ب�سكل دائري اأو 

على �سكل حلية معمارية م�سلعة. واملنحنيات 
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التي تك������ون على �سكل �سفارة ال�رصطي فهي 

ك������رث اعتبارا.  خم�س�س������ة اإىل احلج������رات االأ

ق�س������ام تبقى دائماً مك�سوفة وعارية  وهذه االأ

بي�س  أو تغطى فقط بطبق������ة من الطالء االأ ا

قوا�س. اأما يف  كما هو احلال بالن�سبة اإىل االأ

أو الزرائب فاإن الطنف البارزة  امل�ستودعات ا

واملنحني������ة والعرائ�س البازلتية فهي ب�سيطة 

أنها �سفت بعناية ب�سكل  ال�سماكة ومرققة اإال ا

متطابق ومتج������اور. اأما امتداد الفراغ الذي 

ترتفع فوق������ه عرائ�س بالط ال�سطح فهو ذو 

بع������د حمدد يبلغ تقريب������اً 3،5م ويتم حتديده 

بالطبع مع عر�������س احلجرات. وهذه العقبة 

التي حتد م������ن االت�ساع مّت التغلب عليها عن 

أو  طريق ا�ستعمال منه������ج حتميل اعرتا�سي ا

متو�سط؛ بحيث يكون مفتاح العقد يف مرتكز 

أي�س������اً يف م�ساعفة  الو�سط وال������ذي ي�سمح ا

حجم و�سعة احلجرات. 

قوا�س  قوا����س والقناطر:  تلعب االأ 7 - االأ

ال������دور اله������ام يف النظام املعم������اري جلميع 

قوا�������س بعد عمليات  بنية، وج������اء بناء االأ االأ

متع������ددة ومتنوع������ة ومتط������ورة يف املنطقة، 

ويكون موقعها يف و�سط احلجرة، وتت�ساعف 

قوا�س م������ع تزايد ات�س������اع احلجرة بحيث  االأ

ت�سمح اأي�ساً يف ات�ساع وحتديد االرتفاع حتى 

ي�سبح من املمكن بناء �ساالت مرتفعة وتقدم 

خمططات ل�ساالت قريبة من ال�سكل املربع. 

أو اأق�سام عقدية  وهي مركب������ة من فق������رات ا

موزعة ومق�سمة بانتظام. وتتالحم وتتجاور 

وترتك������ز على ركائز بحيث يكون تاج الركيزة 

أو ذا ميالن  والكورني�������س العل������وي م�سذب������اً ا

قوا�س تبقى عارية اأو ميكن  متدرج. وهذه االأ

بي�س الذي ميكن اإزالته  طالوؤها بالكل�س االأ

ب�سهولة.

8 – املعالف والكوات واملخازن املخ�س�سة 

لطع���ام احليوان���ات: توجد املعالف والكوات 

واملخازن يف جميع امل�ساك������ن وتخ�س�س لها 

اأماكن وحجرات خم�س�س������ة لها، وق�سم من 

هذه احلجرات مزود مبعالف خا�سة وكذلك 

ك������وات جداريه للتخزي������ن وق�سم منها يعرف 

با�سم كواير جمع كوارة؛ كما اأن املعالف تكون 

�سطبل  ذات طبيعة وتخ�س�������س متعلق يف االإ

حيان  اأو احلظ������رية، وجندها يف معظ������م االأ

مرتبطة مع ال�س������االت ذات القو�س وتعرف 

أو املعالف  حوا�س ا با�سم التبان، وهن������اك االأ

املنف������ردة وكذل������ك اجلماعي������ة الت������ي تكون 

أو اأخاديد مفتوحة  فتحاتها على �سكل خلجان ا

تعلوها نيا�سني، وهذه اخللجان تكون مربعة 

ال�سكل مبقيا�������س متو�سط من 95�سم عر�ساً 

و 90�سم ارتفاعا، وحافة هذا املعلف ترتفع 

ر�س 90�سم تقريباً ويف هذه  عن م�ست������وى االأ

احلاالت تكون خم�س�سة للحيوانات الكربى 

بقار. اأما احليوانات  بل واالأ مثل اخليول واالإ
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غنام فتكون مقايي�س  ال�سغرى مثل املاعز واالأ

املعالف فيها اأ�سغر. 

أو املعابر لهذه الزرائب فهي  بواب ا اأما االأ

�سيق������ة وكذلك جند �سطوحه������ا ذات ارتفاع 

أي�ساً. وهذا م������ا يوؤكد اأن اأحجام  منخف�س ا

واأ�سناف احليوانات احلالية هي نف�سها التي 

كانت منذ اأالف ال�سنني. ولهذا فمن املفرت�س 

بقار  أبقار �سغرية ت�سابه تلك االأ وجود تربية ا

التي ن�ساهدها يف الوقت احلا�رص. 

وتتميز بع�س ال�ساالت اأو احلجرات ذات 

قوا�س باأنها دائماً ذات ترابط  أو االأ القناطر ا

مع حجرات جانبية ذات مقايي�س اأ�سغر منها 

ومكونة من طابق������ني. ويف هذه احلالة جند 

أو الف�س������ل بني الطرفني  اأن ج������دار الربط ا

قوا�������س والطابق  وب�س������كل اأدق بني �سالة االأ

ال�سفلي من احلجرة اجلانبية مزود مبعالف 

�سف������ل. وتك������ون وظيفة  للحيوان������ات م������ن االأ

أو م�ستودع اأو مكان  احلجرة الكبرية كمخزن ا

تخزي������ن التنب املخ�س�س كطعام للحيوانات. 

بينم������ا احليوانات فيك������ون موقعها يف �سالة 

م�ستطيل������ة ال�س������كل وتع������رف با�س������م حجرة 

أو امل������زرب، بينما يقوم الفالحون  �سطبل ا االإ

مبلء املعالف من طعام احليوانات من خالل 

قوا�س.  أو االأ احلجرات ذات القناطر ا

9 - املواق���ع اجلمالي���ة يف البن���اء: غالباً 

ماتك������ون العنا�������رص اجلمالي������ة املوظفة من 

احلجارة التي حتي������ط يف املداخل والنوافذ 

واملحيطة  ال�سفلي������ة  طارات  واالإ قوا�������س  واالأ

بال�سط������ح وت�سكل اإطاراً ل������ه وكذلك حجارة 

قوا�������س فهي دائماً منف������ذة ب�سكٍل  عق������ود االأ

متقن لتعطي مظهراً ناعم������اً ومهذباً ب�سكل 

جيد مع اأطراف وزواي������ا حمددة وم�ستقيمة 

من اأجل ت�سهيل عملية التوا�سل وااللت�ساق، 

كما تظه������ر جمالية النحت يف اأقفال العقود 

حيث تربز فوقه �س������ور منحوتة ل�سخ�سيات 

أو نباتية،  ذات بواعث اإن�ساني������ة اأو حيوانية ا

ق�سام التي  وتربز مواقع الزينة دائم������اً يف االأ

تكون ظاهرة للجميع ومنها: 

بواب والنوافذ  بواب: حيث تعترب االأ اآ - االأ

عنا�رص معمارية متت العناية بها ب�سكل جيد 

�سالع  �سول، فالكت������ل احلجرية لالأ من������ذ االأ

�سافة اإىل ال�سواكف يتم نحتها  اجلانبي������ة باالإ

ب�س������كل جيد لت�سبح متقن������ة التطابق، وذات 

بواب  وت������اد. واالأ وجوه مل�س������اء خمططة باالأ

متنوع������ة يف عر�سها ب������ني 80 اإىل 135�سم، 

أم������ا بالن�سبة اإىل االرتف������اع في�سل يف بع�س  ا

احلاالت اإىل 225�سم. وبالطبع فاإن مقايي�س 

بواب وات�ساعه������ا كان يتنا�سب مع و�سعية  االأ

ومكانة ال�سالة ووظيفتها التي خ�س�ست من 

اأجلها. 

بواب تظهر مكانني   وجميع �سواك������ف االأ

بواب  �سفل لتثبيت االأ على واالأ جموفني من االأ
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غالق بحيث يكون  وت�سهي������ل حركة الفتح واالإ

القط������ر متنوع بني 6 اإىل 10�سم بينما العمق 

فه������و بني 4 اإىل 8�سم، وغالباً ما يكون الباب 

مكون من م�رصاعني ويتم التعرف على ذلك 

قماع ذات قطر  ب�سهول������ة؛ فعندما تك������ون االأ

ي������رتاوح ب������ني 8 اإىل 10�سم فيك������ون امل�رصاع 

حج������ري، وعندما تكون ذات قطر اأ�سغر من 

ذلك فتكون امل�ساري������ع متنوعة من م�ساريع 

بواب اخل�سبية ال�سفاقة.  االأ

ب - النواف���ذ: غالب������اً ما تك������ون النوافذ 

قليلة التنوع، وجند لها تقريباً نظاماً ومنهجاً 

منتظماً بحي������ث يعلو كل مدخل نافذة وعلى 

�سكل جبه������ة يُظهر اإطارها ثقوب������اً من اأجل 

متكني وتثبيت الق�سبان، وجتويفات �سغرية 

من اأج������ل تثبيت ال�رصع������ات الداخلية. ويف 

حالة ال�ساالت الك������ربى ذات القو�س فنجد 

حيان  اأن الواجهة الرئي�سة تظهر يف اأغلب االأ

مدخاًل كب������رياً ويف اأعاله نوافذ بحيث يكون 

�سكله������ا ومقا�سها متنوع������ني ح�سب احلالة. 

وباملقابل فاإن معظم احلجرات التابعة لهذه 

ال�س������االت ذات القو�������س فه������ي حمرومة من 

النوافذ، ويف ه������ذه احلالة فهي لي�ست �سوى 

اأماكن مظلم������ة. وعالوة عل������ى ذلك فهناك 

أنه ويف اأغلب  باب ي�سمح بالدخول اإليها، اإال ا

حيان ال يكون فتح هذا الباب على اخلارج  االأ

واإمن������ا يفتح على ال�سال������ة الكربى التي تتبع 

أم������ا الفتحات التي  اإليها ه������ذه احلجرات. ا

تفتح على اخلارج فتكون دائماً نادرة.  

الن�سيج العمراين للمنازل ال�سورية: 

بني������ة املنزلي������ة ال�سورية حقوالً  تقدم االأ

بني������ة املنزلية الطابقية  ف�سيحة من بقايا االأ

را�سي املنب�سطة وفوق  وغري الطابقية على االأ

املنحدرات وخا�س������ة تلك التي تكون م�رصفة 

على البح������ر والبحريات؛ ويف ه������ذه احلالة 

تتقدمه������ا ركائ������ز متعاقبة تعلوه������ا �رصفات 

متجهة نحو ال�سواط������ئ وحماذية ل�سبكة من 

الطرقات املتوازية وامل�ستقيمة حتدد حما�رص 

م������ن جزر م�ستطيلة متباين������ة املقايي�س، وكل 

أو العديد  جزيرة م�سغولة بو�ساط������ة م�سكن ا

م������ن امل�ساكن الت������ي تخ�س�������س للب�سطاء اأو 

النبالء �سمن خمططات هند�سية متنوعة. 

وتندرج هذه املنازل �سمن ن�سيج تنظيمي 

تتخلل������ه احلدائ������ق واملنتزه������ات وال�س������وارع 

العري�سة املحاذية للفلل والدارات والق�سور 

الفاخ������رة واملت�سع������ة والتي فر�س������ت ببالط 

ف�سيف�سائ������ي منفذ مبنته������ى الرقة واجلمال 

الأ ب�سفافيتها  تت������الأ ويتو�سط �رصائح رخامية 

ألوانه������ا املريح������ة للنف�������س واجلاذبة للعني  وا

برونقها الفني اخلالب والتي تظهر ال�سورة 

احلية وال�سادقة عن احلياة والعظمة والعز 

واملفاخ������رة التي كانت تت������م داخلها كما تدل 
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عل������ى ال�سهرة والعظم������ة والرفاهية للمدينة 

و�سكانها التي كانت تنتمي اإليها. 

واملتب�������رص يف هذه امل�ساك������ن ي�ست�سف اأن 

ال�سي������وف الداخلني اإليه������ا كانوا كرث، وهذا 

بالنتيج������ة يوؤكد عل������ى اأن �ساح������ب امل�سكن 

�سي������د كب������ري وعظي������م وينتم������ي اإىل مدين������ٍة 

مزده������رة بغناها االقت�س������ادي، وجتد داخل 

املنزل الط������اوالت الكبرية والفخمة واملبهجة 

بعظمته������ا وملعانه������ا ال������رباق وامل�سنوعة من 

أ�سج������ار ال�سنوبري������ات والع������اج، وتغطيه������ا  ا

أردي������ة ن�سيجي������ة مطرزة بالذه������ب، وفوقها  ا

أك������واب وكوؤو�س كب������رية ذات مننمات  تو�سع ا

وان�سحابات بارعة وفائقة الروعة واجلمال، 

واين الكري�ستالية  ث������اث واالأ الأ االأ وهنا يت������الأ

اخلالية م������ن ال�سوائب، وكذل������ك الف�سيات 

لئ������ة والرباق������ة وامل�سيئ������ة، اإ�سافًة اإىل  املتالأ

أي�ساً بلمعانها  احلاجيات الذهبية الرباق������ة ا

دوات الكهرمانية  املبهر، وفوق ذلك كل������ه االأ

املحفورة واملنقو�سة بطريقٍة بديعٍة وخالقة، 

حجار الكرمية التي يتم تناول  واإىل جانبها االأ

ال�������رصاب فيها ملرٍة واح������دة وب�سكٍل مقل�س. 

�سياء  وكل م������ا ن�ساهده هنا ممك������ن وحتى االأ

امل�ستغربة وامل�ستحيل������ة والتي ال تخطر على 

بال الب�رص. 

ونالح������ظ العدي������د م������ن املواق������ع حيث 

جتل�������س ال�سخ�سي������ات املكت�سي������ة باملعاطف 

الفاخرة، وباحل�س������ور املبهج باملظاهر ذات 

الرفاهي������ة والر�ساق������ة. وتزي������ن اجلل�س������ات 

طب������اق وال�سح������ون املزخرف������ة واملتعددة  االأ

بكرثة، ويتج������ول بحركة دائمة �سبان وغلمان 

م�سبوكني وحملقني يف نظراتهم بينما تك�سي 

اأج�سامه������م اجلالبيب اجلميل������ة وهم بذلك 

يعت������ربون دائماً اأمنوذجاً عن احلياة القدمية 

وامل�ستم������رة واملتجددة وهم يحملون الكوؤو�س 

أو  املكون������ة كل واحٍد منها من حج������ر كرمي ا

أو لوؤلوؤة جذابة.  جوهرة ا

وت������زداد البهجة ل������دى ال�سيوف عندما 

نوار وحاملو اأ�سناف  يظهر عليهم حمل������ة االأ

املاأكوالت ال�سهية، وهنا تدب الفرحة وحتل يف 

ال�ساالت حالة من االبتهاج والفرح مبنا�سبة 

أو املنا�سبة ال�سعيدة  هذا العيد اأو هذا الزواج ا

التي ح�رصوا من اأجلها والتي تخللتها ماأدبة 

الطع������ام ال�سهية، وعند ذلك تب������دو ال�سالة 

الك������ربى يف املنزل وكاأنه������ا �سالة اجتماعات 

�سوات وال�سحك  ومناق�سات ت�سج وتعج باالأ

وال�سجيج واالن�رصاح املطلق واملنطلق من كل 

اجلهات. اإنها وبحق حلظات تبادل الب�سمات 

والكالم املفعم باالن�رصاح والرغبة يف التمتع 

باحلياة. 

من دون �سك فهوؤالء الرجال ينتمون اإىل 

طبقة اجتماعية غني������ة، وينتمون اإىل مدينٍة 

أو قري������ٍة ذات منازل وم�ساك������ن ريفية، وهم  ا
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أنف�سه������م ي�سكن������ون يف م�ساكنه������م يف املدينة  ا

أنهم ميتلكون  املوؤثثة باأحدث التاأثي������ث، كما ا

العديد م������ن اخلدم والعبي������د. وهم يتابعون 

باأنف�سه������م م�سائل بناء م�ساكنه������م وعمارتها 

الت������ي اأ�رصفوا عليه������ا اأمواالً كث������رية وبذلوا 

الغايل والرخي�س لت�سبح م�ساكن ذات تراث 

ح�ساري مع������رب. فال �سيء هن������ا اإال ويظهر 

مبظهر الزه������و والبهجة، وق������د �سفت على 

أبنية متناف�سة يف هذه  �سكل امتدادات م������ن ا

املدينة العريقة. ولهذا جاءت امل�ساكن مزينة 

وم�سابهة للمعابد، ويقوم على خدمتها عبيد 

وخ������دم باأعداد كبرية، وه������وؤالء يتميزون عن 

خري������ن بت�رصيح������ات �سعره������م وجدائلهم  االآ

املتباينة. اإنه حلقيق������ة عبارة عن م�سهد من 

تركي������ب تنظيمي ذي م�سه������د متاألق وفاخر، 

واجلمي������ع يعر�س مظهراً مع������رباً عن الرثاء 

والرخ������اء واللمعان والزينة واإظهار االن�رصاح 

والبهج������ة القلبي������ة التي تدل عل������ى العي�س 

ب�سعادة يف البيت ال�سعيد. 

ثرية العديد  وقد اأظه������رت احلفريات االأ

من مناذج هذه امل�ساك������ن واملعربة عن الرثاء 

للعائ������الت العربية العريق������ة والتي تعود اإىل 

أو  أو النبطية ا رامية ا أو االآ القبائ������ل الفينيقية ا

أو التدمرية وغريها. كما اأن هذه  يتوري������ة ا االإ

بنية  بنية الرتاثية تعت������رب حّيزاً حّراً من االأ االأ

الت������ي تندرج �سمن الن�سي������ج العمراين داخل 

رياف.  أو القرى وحتى يف االأ املدن ا

وق������د وجدت من������اذج عديدة م������ن هذه 

البي������وت وخا�س������ة يف امل������دن ال�ساحلية مثل 

عمريت واأوغاريت ناهيك عن مدن اأنطاكيا 

واأفامي������ا والالذقي������ة وكان������ت جميعها تعود 

للف������رتة الفينيقية حيث كان������ت هذه امل�ساكن 

م������زودة باآبار واأحوا�س املي������اه، ويف الفرتات 

الزمني������ة الالحقة اأخذت تتبع يف تنظيماتها 

للمواقع الت������ي ترتبط معه������ا، وحتيط هذه 

امل�ساك������ن يف ف�سح������ات و�ساح������ات معم������دة 

ومك�سوف������ة مع التم�سك يف املحاور والتوجيه 

بنية والتي تعود ب�سكٍل  الفينيقي الق������دمي لالأ

خا�������س للفرتة الهللين�ستي������ة وما بعدها. ويف 

اأغلب احل������االت كانت تبنى يف هذه امل�ساكن 

ر�س، اإ�ساف������ًة اإىل اأحوا�س  اأقبية حت������ت االأ

ك������رث حداثًة والتي اندجمت  املياه املقببة واالأ

مع متبقيات العمارة الفينيقية. 

وقد نق������ل الفينيقيون ه������ذه التقنية من 

العم������ارة الهند�سية املنزلي������ة اإىل العديد من 

امل������دن الفينيقية يف منطق������ة حو�س البحر 

بي�س املتو�س������ط وب�سكٍل خا�س اإىل مدينة  االأ

قرطاج عا�سمة الفينيقيني يف �سمال اأفريقيا 

حي������ث مت العث������ور من خالل حمل������ة منظمة 

بنية الرتاثية يف  اليون�سكو يف الك�سف عن االأ

املدينة وحمايته������ا و�سيانتها عن العديد من 
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امل�ساك������ن التي تعود للعه������د الفينيقي املبكر 

والتي �سهدت تعديالت وحتوالت الحقة.

وبالعودة اإىل �سورية جند اأن تزيني املنازل 

أ�سكاالً متع������ددة فعلى �سبيل  ال�سكني������ة اأخذ ا

املث������ال يف قرية حمجة يف جنوب �سورية ويف 

املنزل الذي يعرف اليوم با�سم دار املجاري�س 

جند منزالً كب������رياً متيز ب�سالته الكربى ذات 

القو�س املركزي مع ملحقاته اجلانبية املبنية 

واملنظم������ة على �سكل ثالث������ة طوابق. ويعترب 

هذا اجلناح غنّياً ج������داً بالتزيينات النحتية 

ومنه������ا نافذة مرتفع������ة م�سممة يف الواجهة 

على �سكل دائ������ري، ويحيط بها تزيني نحتي 

�سفل جند  على �سكل غ�سن كرم������ة. ومن االأ

�ساكف مدخ������ل ال�سالة ذات القو�س قد زين 

أنه ال يعود  بنحت ذي باعث ميثيولوجي، اإال ا

اإىل اأ�سل تاريخ البناء، ولكنه نفذ فوق قاعدة 

نحتية ذات باعث ميثيولوجي اأكرث قدماً. 

كم������ا توجد داخ������ل ال�سال������ة العديد من 

التزيينات املختلف������ة وب�سكل خا�س يف زوايا 

ال�سطح العليا، وتكون ب�سكل عام ذات بواعث 

وراق انطوى �سمن  نباتية ومنها اكليل من االأ

�س������اق �سجرة كرمة. كم������ا يوجد نحت ملفت 

للنظر ف������وق بالطة من بالط������ات ال�سقف؛ 

وجاء هذا التزي������ني النحتي على �سكل ثالثة 

جتاويف نح������ت يف اأو�سطها �سكل اإله الن�رص 

املجنح، وهو تقليد ميثيولوجي قدمي ومتواتر 

ومتك������رر اال�ستعم������ال يف املنطق������ة. ولك������ن 

يف مرحل������ة الحق������ة فقد مّت حتوي������ل ال�سكل 

ليتنا�س������ب مع العقي������دة امل�سيحية عن طريق 

له  نح������ت املحيطات حول ال�س������كل النحتي الإ

لفا وحرف  الن�رص مع اإبراز �س������كل حرف االأ

غريقية وكذلك حتويل  وميق������ا يف اللغة االإ االأ

بع�س اأطراف ال�سخ�سية. 

كما توجد بع�س املنحوتات ذات البواعث 

امل�سيحي������ة وخا�س������ة فوق القو�������س املركزي. 

وبذل������ك جند اأن هذا املنزل يعترب من املنازل 

الهام������ة يف املنطق������ة الذي يع������ود اإىل العهد 

النبط������ي ثم حت������ول اإىل من������زل م�سيحي مع 

حتويل وجتديد التزيين������ات النحتية الوثنية 

اإىل تزيينات م�سيحي������ة كما جرت العادة يف 

بنية اخلا�سة والعامة. معظم االأ

ويبقى ال�سيء الهام واجلميل يف بناء هذه 

املنازل واملتمثل يف الديكور النحتي اجلميل 

بواب ذات التزيينات  واملكون من اإطارات االأ

الناتئة والركائز الت������ي ت�ستند عليها اأقوا�س 

ال�ساالت وهي بدورها ذات تزيينات نحتية 

ب������ارزة ومتوجة بتيجان من الطراز الكورنثي 

والدوري واأقفال العقود يف ال�ساالت املركزية 

والكربى والتي كان������ت تزين بجدليات تظهر 

الثعابني يف حالة االلتواء مع بع�سها البع�س 
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أو بحلية على �سكل عقدة هراقليو�س حتوي  ا

يف داخلها وجهني ب�س������كل املجابهة يحمالن 

طفال  رم������ز حماية التوءم، اأو من������اذج من االأ
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َظ������لَّ االهتم������اُم بدرا�شة )املدينة العربي������ة( ب�شكل عام م������ن حيُث الر�ؤى 

ةَ فع������ٍل �تقليداً اإما الهتم������ام الغرب بها �ما  �منطلق������ات البح������ث �شدًى �ردَّ

بحاث  نَّ هذه االأ
أ ������ا ا يحم������ل ذلك من طاب������ع ا�شت�رشاقي �ر�ؤي������ة خارجية. �اإمَّ

�شل من اأبحاث غربية، �كل ذلك اأدى اإىل اأن اهتمامنا باملدينة  ن�شخة طبق االأ

كتكوين������ات ��شخ�شية معمارية �جمتمعية كان ا�شتن������اداً اإىل منوذج الدرا�شات 

الت������ي متت عل������ى املدينة الغربية. �من جهة اأخرى غاب������ت الدرا�شات املحلية 

باحثة يف الرتاث العربي )�سورية(.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني. 

❁

ò

هواج�س اال�ست�رشاق عن املدينة العربية

)الفرتة العثمانية(

د. بغداد عبد املنعم
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ال�سيا�سية  جمالية  الإ والدرا�سات  قليمية  والإ

ثغرات  والقت�سادي������ة والجتماعية..وه������ي 

�سديدة احل�سا�سية يف تاريخ املدن:

 - الدرا�س������ات ال�ست�رشاقية على املدينة 

العربية ات�سمت بالنعزال فتحولت )املدينة( 

عنده������م اإىل مو�س������وع عل������ى ورق يف دائرة 

بحثي������ة تنظر م������ن زاوية �سغ������رة من مكان 

بعيد.. يتداولونه������ا وحدهم من دون تفاعل 

مع ال�سوية الثقافية املوجودة.. ومع ال�رشوط 

احلقيقية للمدينة التاريخية..!! 

 - اإن الفرتة العثمانية مل متثل انحطاطاً 

للم������دن- مثلم������ا عم������م اخلط������اب الغربي 

ال�ست�رشاقي- بل اإنه������ا على العك�س متيزت 

بحرك������ة من������و ح�س������اري.. اإن مل يكن يف كل 

ولني  املرحلة العثمانية.. فخالل القرنني الأ

وقاف الكربى  قل..فكان������ت الأ منه������ا على الأ

وتنظيم املكان يف حلب والقاهرة يف القرنني 

16 و17 وكان ثم������ة خ�سو�سيات وميزات يف 

دارات املدنية. الإ

 - وهذا التعميم غر مفهوم نظراً لوجود 

م�سادر حول ه������ذه الفرتة اأغزر واأكرث تنوعاً 

ية فرتة من فرتات التاريخ  مما هو موجود لأ

�سالمي������ة خا�سة  غ������ر املعا�رش للبل������دان الإ

فيما يخ�������س وثائق ال�سج������الت املحفوظة، 

مكانية التي قدمتها هذه الوثائق لدرا�سة  والإ

املجتمع املدين������ي بعمق وتف�سي������ل، وتقدمي 

نظرة جديدة مدققة..

خط���اب  ل����  تخ�س���ع  العربي���ة  املدين���ة 

ا�ست�رصاقي

مل ن������نِب درا�س������ات عربية الهوي������ة واللغة 

ومن ث������م م�سطلح������ات عن مدينتن������ا مثلما 

فعل اال�ست�������رصاق لهذه املدين������ة ا�ستناداً اإىل 

معظم خلفياته.. فبقيت وتبقى بالن�سبة اإليه 

��بنَاهُ على خطوط  مو�سوعاً خارجياً �سواء ركَّ

أم اإيجابي������ة.. فق������د ا�ستن������دت هذه  �سلبي������ة ا

الدرا�سات اإىل مرجعيته الغربية ولغاته فكانت 

)املدين������ة الكال�سيكية( عقب������ة كاأداء يف الكم 

الدرا�س������ي والكتابي اال�ست�رصاقي عن املدينة 

العربية حتى اإن هذه الدرا�سات حتولت اإىل 

خطاب م�سكون بهواج�س و�سعارات كان منها: 

نظمة املدينية يف  �سالم ميثل �ساكناً لالأ »اإنَّ االإ

و�سط اأكرث منه مهند�ساً لها«!!  ال�رصق االأ

ولكْن، قبيل الدخول العثماين اإىل املدينة 

ألُف �سنة قد م�سْت على هذه  العربية تكوُن ا

املدن وهي عربي������ة واإ�سالمية.. ف������� مبدئياً 

القال������ب اال�ست�رصاق������ي يَُك�رصرِّ الزم������َن كيفما 

ي�س������اء.. ليظل يف دائرة )الذهنية امل�سبقة(.. 

وحتت عبء اال�ست�������رصاق �سدرت الدرا�سات 

عن املدينة العربية وو�سمتها بثالث �سلبيات: 

)الالمدين������ة- الفو�س������ى- غي������اب الت�رصيع 

 اإنه مل يكن 
)1(

املديني(. فذكر اندره رمي������ون 
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يف املدين������ة العربية مع الدخول العثماين اإال 

ثالث �سخ�سيات حتم������ل بعداً اإدارياً مدينياً 

غري وا�سح:ال������وايل واملحت�سب والقا�سي واإنَّ 

دارة  اأدوارهم بدت حم������دودة فيما يتعلق باالإ

املدينية.

حداثيات التاريخية  نَّ قراءًة يف االإ
أ غ������ري ا

للمدينة العربية واإىل ما قبل الع�رص العثماين 

حداثيات التي ربط������ت بني املدينة  تل������ك االإ

أولوياُت  العربية وتاريخها تُظهُر كيف تطورت ا

أ�ساليبها  كوامِن ه������ذه العملية التاأريخي������ة وا

واأ�سحْت من�سغلًة بالتكوين������ات املدينية منذ 

قل. فمن خالل  القرن ال�سابع الهجري على االأ

درا�ستي لتاري������خ اإن�ساء وترميم �سبكة قنوات 

حيالن يف مدينة حلب يف هذا القرن اأي قبل 

أنه  الوج������ود العثماين بثالثة قرون.. تبني يل ا

كان هن������اك اإدارة مدينية لهذا امل�رصوع بدءاً 

داري والهند�سي والتوثيق  من التخطي������ط االإ

ومت ت�سكي������ل جمموع������ات العم������ل وور�سات������ه 

 وعن 
)2(

دارات التف�سيلية ب�سكل وا�سح.. واالإ

الف������رتة العثمانية ت�سكل������ت اآالُف الوثائق بل 

داراُت العثمانية  ماليني ال�سجالت كونتها االإ

يف املدن العربية.. وهي وثائق �سديدة التنوع:

�سجالت الق�ساة ووثائق �رصائبية و�سجالت 

وقاف. مركزية ووثائق االأ

ث������ار املعمارية  كرب من االآ واإنَّ اجل������زء االأ

املتبقي������ة يف املدن العربية تع������ود اإىل الفرتة 

العثمانية فه������ي متثلها اإىل حد بعيد وتغطي 

ثار ن�سبياً ن�سيجاً متوا�ساًل يف املدينة  هذه االآ

القدمية )حلب- دم�سق- القاهرة..( وتقدُم 

�سماٍت تكاد اأن تكون واحدة.

قطاعان.. واحلي املتواري

و�سوف تكوُن هذه الورق������ُة حماولًة لبناء 

مقارب������ة عن الو�سع املدين������ي خالل القرون 

العثمانية ا�ستناداً اإىل كائن قائم ما زال يحمل 

ا�سم مدينة عربية عمره /15 قرناً /.. تلك 

نقط������ة تنفي عن هذه املدين������ة فو�ساها وال 

مدنيتها..هذه املدينية التاريخية املمتدة من 

القرن ال�سابع اإىل القرن التا�سع ع�رص.. وقد 

بحث امل�ست�رصقون ومنهم �سوفاجيه يف نقطة 

أو �رصائع«.. هي »عدم وجود اأنظمة مدينية ا

نَّ غ������زارة املعلومات املتعلقة 
أ واحلقيقة ا

به������ذه الفرتة والتي ذكرن������ا م�سادَرها �سابقاً 

)ال�سج������الت املحلي������ة = �سج������الت املحاكم 

ال�رصعي������ة والوثائق املركزي������ة =وثائق الباب 

ط������ار امل������دين  الع������ايل( ت�سم������ح بو�س������ف االإ

رقام.  واملجتمعي بدقة موثقة باالأ

تب������ني يف تخطي������ط املدين������ة العربية مع 

بداي������ة الوجود العثماين قطاع������ان )القطاع 

االقت�س������ادي التج������اري والقط������اع ال�سكني( 

وقد ركز اخلطاب اال�ست�رصاقي على �سماٍت 

حتول������ت لديه �سيئ������اً ف�سيئاً نح������و ال�سلبية.. 

نَّ ه������ذا التق�سيم اإىل قطاعني 
واال�ستنتاج باأ
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منف�سل������ني كان متنا�سباً م������ع انكفاء العائلة 

امل�سلمة على نف�سها.. وقد تابعوا راكبني نف�س 

)املوجة الذهني������ة( باأن العائلة امل�سلمة حتب 

اأن حتاف������ظ على خ�سو�سيته������ا واأن البيوت 

كانت تق������ع يف القطاع اخلا�������س من املدينة 

�سالمي للحياة  واأن ذل������ك نتيجة للطاب������ع االإ

االجتماعية..واأن احلي )احلارة( هو الوحدة 

�سا�سية التي يت�سكل منها القطاع ال�سكني  االأ

وهو بحركته و)اإدارته( منف�سل عن القطاع 

بواب لهذه  االقت�س������ادي.. ويذكرون وجود االأ

حياء!!واأن حرا�ساً يقومون عليها.. االأ

ولك������ن، بالفع������ل كان يدير احل������ي: �سيخ 

احلارة )الزك������رت- الفتوة(.. ال������ذي ي�سكل 

دارة العامة  ج�رصاً بني احلي واملجتم������ع واالإ

دارة  للمدينة..ولقب )�سي������خ( هو ميزة يف االإ

املدينية العربية، وال تتوقف على اإدارة احلي 

�سواقي االقت�سادي  بل قائم������ة يف القطاع االأ

واحلريف فهناك: �سيخ الكار و�سيخ ال�سوق.. 

أ�سماء العائالت  ويف مدين������ة حلب ما زال يف ا

ما ي�س������ري اإىل ذلك )�سي������خ الق�سابني- �سيخ 

القهواتية- �سي������خ القنواتية..( وقد ان�سبت 

معظم املراجع������ات اال�ست�رصاقي������ة مبا فيها 

التي تناولت الفق������ه على االنطالق من هذه 

�سالم بخ�سو�سية  الفكرة وهي اأن اهتمام االإ

احلي������اة العائلية جعل الفقه������اء واملحت�سبني 

يذكرون اأحكام������اً �رصعية خا�سة بذلك )ابن 

الرام������ي- اأحكام البني������ان..( مثل امل�سكالت 

بواب  بني������ة والنوافذ واالأ املتعلقة بارتفاع االأ

املتواجهة.. علم������اً اأن الفقه تطرق اإىل اأمور 

تتمي������ز باملرون������ة فاب������ن الرامي يذك������ر »اإن 

جنحة املن�ساأة ف������وق الطريق انطالقاً من  االأ

اجلدران ال يجب منعه������ا« واأن الذي ميتلك 

داري������ن على طريف طري������ق ي�ستطيع اأن يبني 

غرفة ف������وق الطري������ق �رصيط������ة اأن ال توؤذي 

اأحداً.. وقد مل�س الفق������ُه داخل هذا القطاع 

ال�سكن������ي وجود اأماكن عامة ن�سبياً وجماعية 

مثل ال�ساحة اخلارجية املغلقة واأمكنة خا�سة 

مثل �سحن البيت.. وقد تو�سل امل�ست�رصقون 

اإىل ه������ذه النتيجة:ا�سط������راب مفهوم املكان 

الع������ام يف املدين������ة العربية وع������زوا ذلك اإىل 

دراك اجلماعي  ول، ا�سطراب االإ بعدي������ن االأ

ملفه������وم املكان الع������ام وامتداد امل������كان العام 

دارية مل ت�ستطع اإجناز  نَّ ال�سلطات االإ
أ اإلي������ه وا

اأنظمة مديني������ة و�سياغة القط������اع ال�سكني 

باأمكنته العامة واخلا�سة.

وذلك-باعتق������ادي- زخ������ة م������ن قراءات 

اأخ�سَعْت املدينَة العربية ملنهج نقدي حمدود 

وعن�������رصي وا�ستعالئي.. مل مت�سك باحلقيقة 

املرت�سخ������ة فوق اإحداثي������اٍت مل ي�ستطع الن�ُس 

اال�ست�رصاق������ي قراءتها اأو وعيه������ا فلم ت�سل 

اإليه.. وال اإلينا. 
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االقت�سادي  املرك������زي  القط������اع  داخ������ل 

ن�ساأت احلرف واأديرت بالتوافق واالن�سجام 

�سواقي وم������ع طبيعة احلرفة  مع الهي������كل االأ

وارتباطها ببيع منتجاتها يف ال�سوق املنا�سب 

القريب.. ومقرات هذه احلرف تتوزع داخل 

�سواقي  القطاع االقت�سادي بدءاً من املركز االأ

ط������راف.. من احلرفة  والدين������ي وباجتاه االأ

كرث  فقر واالأ كرث غن������اً وتخ�س�س������اً اإىل االأ االأ

تلوثاً واإزعاج������اً ومثال ذلك: يف مدينة حلب 

يوجد �سوق ال�ساغ������ة يف املركز متاماً بينما 

املداب������غ قرب ب������اب اأنطاكية..وهذه احلرف 

وتنظيماتها كان له������ا دور يف تاأطري الن�ساط 

االقت�سادي- ال�سكاين..

فخالل العهد العثماين مار�ست ال�سلطات 

رقاب������ًة بعيدة ن�سبي������اً )ال مركزي������ة( فهي مل 

تتدخل يف تفا�سي������ل املدينة واملجتمع ومتت 

)اإدارة ه������ذه التفا�سي������ل( من قب������ل الق�ساة 

حي������اء و�سيوخ احلرف..  الدينيني و�سيوخ االأ

أو  همال ا دارة العملية األغت االإ وهو نوع من االإ

أ�سار امل�ست�رصقون اإليها كثرياً!!  الفو�سى التي ا

فثمة �سبط متعدد �سيق ارتكز اإىل الهيكلية 

والبنى  والعالق������ات  �رصية  واالأ االجتماعي������ة 

اجلماعي������ة التي مل تكن ترتك تفا�سيل فردية 

م������ن دون متابعة.. وه������ذه طرائق مل يو�سفها 

اال�ست�������رصاق اإال باأنها لي�س������ت موؤ�س�سات وال 

ت�رصيعات بلدية!!

حقائ���ق م���ن التط���ور املدين���ي املبكر يف 

الع�رص العثماين

• التخطيط ونقل املدابغ 

تتو�سع املدابغ عادة على اأطراف املدينة 

�سباب معروف������ة واإن انتقالها يف مرحلة ما  الأ

يعطي داللة على النم������و والتو�سع احل�رصي 

للمدينة وق������د حدث ذل������ك يف بداية العهد 

العثماين يف كل من حلب والقاهرة..

ففي مدينة حلب: قب������ل القرن ال�ساد�س 

ع�رص حمل حي يف حلب ا�سم )الدباغة( وكان 

يوبية  يف الزاوية ال�سمالية الغربية للمدينة االأ

قريب������اً من �سور املدينة ونهر قويق الذي كان 

يج������ري غربي خ������ط ال�س������ور. يف القرن 16 

أ�س������وار املدينة على  انتقل������ت املدابغ خ������ارج ا

�سفت������ي نهر قويق على بع������د 200م من باب 

اأنطاكية يف و�سط ال�سور الغربي للمدينة.

أبنية املدابغ اجلديدة  وهناك وثيقة وقف ا

وهي حتمل 
 )3(

يف كت������اب نهر الذهب للغ������زي

�سن������ة 1574م وقد اأقامها اإبراهيم خان زاده 

حممد با�سا: املدابغ التي اأمر �ساحب الوقف 

باإقامتها يف مو�سع ي�سمى )ج�رص ال�سالحف( 

عل������ى نهر قويق وهي بن������اء �سخم مل يبق منه 

�سيء..)م�ساحة هذا البناء: 170* 40 م ح = 

6800م2 وفيه������ا 53 حجرة يف ط1 و58 يف 

ط العلوي(.
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العهد  العمارة يف  نَّ 
والأ

طبيعة  اأخ������ذْت  العثم������اين 

بهذه  اأحُلَق  املجمعات فقد 

املدابغ: خانات وحمام خا�س 

وقد  وم�سجد.  بالدباغ������ني 

بعد  الوقف  بتحري������ر  بُدئ 

1574م بقليل وبعد حتويل 

املداب������غ خ������ارج ال�س������ور.. 

واأ�سب������ح ا�سم احلي القدمي 

والتي  العتيق������ة(  )الدباغة 

�س������وار: الدباغة  خ������ارج االأ

اجلديدة.

ن�ست�س������ف م������ن حم�رص 

وقف اإبراهيم خان باأن حي 

)الدباغ������ة العتيق������ة( الذي 

نقلت منه املدابغ �سهد منواً 

الوقف  فوثيق������ة  ملحوظاً، 

بنية  تذك������ر العديد م������ن االأ

الطواحني-  املخازن-  مثل: 

احلوانيت الت������ي ن�ساأْت ف������وق املنطقة التي 

نقلت منه������ا املدابغ وهي قريب������ة من املركز 

�ساحة  االقت�سادي القدمي للمدين������ة )حالياً 

ال�سب������ع بحرات( واأن عملية النقل بحد ذاتها 

ع������ادة اإعمار  تدل عل������ى وجود )تخطيط( الإ

أ�سوار املدينة. لقد مت  م�ساحة مهمة داخ������ل ا

نقل املدابغ يف القاهرة وتون�س كذلك. وهذا 

نَّ الدول������ة العثمانية ب������داأت بتطوير 
أ يوؤك������د ا

مدين مبا يرتكز اإىل خلفية تخطيطية وكان 

من هذه املدن بالتاأكيد حلب ودم�سق والقد�س 

والقاهرة.. 

• املجمعات املعمارية الكربى 

ول للوجود العثماين يف  خالل الق������رن االأ

حل������ب تو�سعت م�ساحة املدينة العربية و�سهد 

هذا الق������رن بالذات ازده������اراً هائاًل فبُنيت 
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املجمع������ات الكربى التي ا�ستن������دت اإىل نظام 

الوقف وحملت ا�س������م الوقفيات م�سافة اإىل 

ا�سم الواق������ف وهو عادة �سخ�سي������ة ر�سمية 

ثرية.. وغدت حلب -على �سبيل املثال- بعيد 

احل�س������ور العثماين بعق������ود مدينة مق�سودة 

بالتخطي������ط وامل�رصوع������ات الك������ربى الت������ي 

ا�ستندت اإىل قاعدة اإدارية مدينية نوعية هي 

وقاف. نظام االأ

وما ب������ني )1544- 1583( انتابت مدينة 

حلب عل������ى �سبيل املث������ال نه�س������ة عمرانية 

متوا�سلة يف املنطقة املركزية التجارية: 

.. وق������ف اخل�رصوي������ة وحم������وره جام������ع 

اخل�رصوية بناه وايل حلب يف الفرتة )1531- 

أوق������ف ل�ساحل������ه اأوقاف������اً كثرية  1534(.. وا

ربع..  معظمها حتيط باجلامع من جهاته االأ

 ويف 
)4(

وردت وقفي������ة اجلام������ع عند الغ������زي

تفا�سيله������ا جند )م�ساحتها 4- 5 هكتارات/ 

بخان  القي�ساري������ة -والت������ي �سميت الحق������اً 

ال�سونة- وكان فيه 50 خمزناً وفيها خان من 

95 خمزناً و�سوقاًَ وعدد كبري من احلوانيت/ 

طار العمراين  هذه املنطقة كانت خ������ارج االإ

للمدين������ة لكنها به������ذا الوق������ف اأ�سيفت اإىل 

املدينة..

خرى  واأما امل�رصوعات الوقفية الثالثة االأ

التي حولت مركز مدينة حلب حتوياًل عميقاً 

م������ا ب������ني /1555- 1584/ فه������ي معروفة 

آثارها  ومذك������ورة يف اأكرث من م�سدر ومعظم ا

باقي������ة.. وه������ي جممع������ات معماري������ة وقفية 

اإدارتها تقوم من داخلها ويبدو اأن كمية كبرية 

من املال �ساحب احل�سور العثماين فاأن�سئت 

هذه العمارات اال�سرتاتيجية.. فخالل /40 

عاماً / من ب������دء الع�رص العثماين يف املدينة 

العربي������ة بُني يف حلب وحده������ا 4 جممعات 

اقت�سادية �سا�سعة وهي ح�سب تاريخ بنائها: 

اخل�رصوية/ 1544- العادلية/ 1555- خان 

اجلمرك/ 1574- البهرامية/ 1583.

أب�س������ري  ويف الق������رن الت������ايل كان وق������ف ا

م�سطفى با�س������ا يف اجلديدة 1654.. مكان 

أ�سوار املدينة يف �سمالها  هذا الوق������ف خارج ا

وبعي������داً ع������ن القط������اع التج������اري للمدينة. 

والواق������ف ه������و وايل حل������ب 1651 ويف عام 

1654 عني كبرياً للوزراء فهو �سخ�سية قوية 

غنية وهو ما يف�رص ات�س������اع الوقف.. وكامل 

الغزي ي������ورد هذه الوقفية التي حتمل تاريخ 

29 اآب 1654. 

ربعة تت�سف ب�سمات  وهذه املجمعات االأ

واحدة م������ن الناحية املعماري������ة التخطيطية 

دارية:  واالإ

�سا�سية يف الوقف  - خ�سعت اإىل املبادئ االأ

وتتمثل يف اإ�سدار اأمر يجعل الت�رصف بعقار 

أو الفقراء  م������ا غري ممك������ن مل�سلحة الدي������ن ا

عم������ال اجتماعي������ة ومردودها يجب اأن  أو الأ ا
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يوؤول نهائياً للم�رصوع اخلريي، وهي نوعان: 

الوقف اخلريي )مردوده اإىل م�ساريع خريية 

أو ذات نف������ع عام( والوق������ف الذري مردوده  ا

يف نهاي������ة املطاف اإىل م�رصوع ديني اأو خريي 

أو ذريته،  ولكنها متنح قبل ذلك اإىل الواقف ا

وت�سق������ط احلجة يف الهب������ة يف جمال الوقف 

اخلريي باندثار �سل�سل������ة املنتفعني املتتابعني 

واملذكورين يف احلجة الوقفية. 

- اجلام������ع هو نواة املجم������ع االقت�سادي 

وهو �سدي������د التنوع )خان������ات- قي�ساريات- 

أ�سواق(.  ا

- االنتقال م������ن اجلامع اإىل مكان العمل 

يف املجمع االقت�سادي �سهل وقريب.

وتقاطعه������ا  �س������واق  واالأ الطرق������ات   -

العمودي.. وقد �سكك امل�ست�رصقون باأن هذا 

جن������از رمبا كان ا�ستع������ادة ل�سبكة ح�رصية  االإ

رج������ح و�رصعان ما  قدمي������ة يوناني������ة على االأ

اندرجت من�ساآت العهد العثماين يف اإطارها.. 

أبنية يف  ولكْن، هل هذا معق������ول؟؟ اأن تن�ساأ ا

الق������رن 16م على بقاي������ا تخطيط قدمي كان 

لفي �سنة!!! قائماً منذ ما يزيد على االأ

املدين���ة  عل���ى  الوق���ف  نظ���ام  نتائ���ج 

العربية 

حقق هذا النظ������ام اإطاراً قانونياً مريحاً 

لعمليات عقاري������ة وا�سعة.. اأعطت للعمليات 

دارية  املقرتحة طابعاً دينياً.. وهذه البنية االإ

الت������ي احتوتها العملية الوقفي������ة كانت منواً 

�سالم������ي يف جمال  خالق������اً يف الت�رصي������ع االإ

اإعمار املدن. فالوقف من حيثياته الداخلية 

اال�ستمرار الزمني الذي ال ميكن امل�سا�س به، 

ودميومة الدخل الالزم لل�سيانة بتنظيم جمع 

موال بدقة وتوزيعها بني امل�ساريع الدينية  االأ

أو ذات النفع العام )م�سجد- �سبيل(. ا

ف������اإن العملي������ة الوقفية خرجت  وهكذا 

أولي������ة اإىل كثري  من عملي������ة دينية حمورية- ا

من املف������ردات املعماري������ة ال�سا�سع������ة وذات 

اال�ستمراري������ة امل�ستقبلية الكبرية.. فقد جمع 

أو  الوق������ف ب������ني )التكوين الذي ي������راد بناوؤه ا

أو املن�ساأة ذات النفع العام( و)جممع  �سيانته ا

من املباين النفعية ميكن اأن يتحقق يف اإطار 

برنامج معماري حقيقي(.

اإذاً حتقق يف اإطار الوقف برنامج متكامل 

وا�سع قد ي�سم������ل اإعمار حي بطرقه وقنواته 

و�سبالنه يف خمطط متكامل متنا�سق، وحقق 

هذا النظام للمدينة العربية نه�سات مدينية 

أوا�سط  وا�سع������ة ا�ستمر بع�ُسه������ا باأدائه حتى ا

القرن الع�رصين. 

و�س���غط  املديني���ة..  الط���رق  �س���بكة 

اخلطاب اال�ست�رصاقي

�سالمي  من العهد العثماين اإىل الفتح االإ

متتُد األف �سنة.. األف �سنة من مدينة تتقلب 

دارات ال�سيا�سي������ة واملدنية وتزدهر  به������ا االإ
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مر ب������كل ب�ساطة اأن  وتت�س������ع وتتغري ويظل االأ

أ  النه�س������ة املديني������ة التي ح�سل������ت يف مبدا

الع�رص العثماين ا�ستندت اإىل تر�سيم الطرق 

الكال�سيكي.. هل هذا معقول؟؟

تخدمها  كانت  االقت�سادي������ة  القطاعات 

�سبكة من الطرق عري�س������ة ومنتظمة ن�سبياً 

بواب الرئي�سة للمدينة.. وداخل  وت�سل اإىل االأ

هذا القطاع بقيت الط������رق منتظمة وتخدم 

ب�سكل تام العملية التجارية واحلرفية القائمة، 

فثمة �سوارع عري�س������ة وم�ستقيمة. وقد ذكر 

معظم اخلط������اب اال�ست�رصاقي ع������ن املدينة 

العربية يف ه������ذه الفرتة جملة واحدة وكاأنها 

�سعار: اأن هذه الطرق املنتظمة ذات الكفاءة 

نَّ هذا 
أ كان������ت اإرثاً من املدينة الكال�سيكية، وا

التاأ�سي�س الطرقي على ال�سبكة الكال�سيكية 

كان يف حلب ودم�سق وتون�س..!!

يف القطاع������ات ال�سكني������ة خ������الل هذه 

الفرتة.. ي�س������ف اال�ست�������رصاق �سبكة الطرق 

باأنها ال تعود منتظمة وتغدو �سيقة ومتعرجة 

وم�س������دودة اأحياناً، و�س������م امل�ست�رصقون هذا 

اجلزء من �سبكة الط������رق ب� )�سلبيات( �ساآتي 

عليها..فلماذا مل يتابعوا باأن هذا اجلزء اأي�ساً 

كان اإرثاً من املدينة الكال�سيكية؟؟

�سنف������وا الط������رق اإىل: ط������رق مفتوح������ة 

وطرق م�سدودة.. واأن هذه ال�سبكة الطرقية 

ب�سكل عام �سيقة متعرجة ارجتالية.. وهذا 

العر�������س مل يك������ن ليتج������اوز )2- 3 م( وتاأكُل 

من ات�ساع������ه الدكك والب�سطات املمتدة اأمام 

الدكاك������ني، وامل�رصبيات التي تتق������دم اأحياناً 

الطابق العل������وي، واأن ذل������ك ياُلحظ يف كل 

املدن العربية املتو�سطية فتاأخذ هذه الطرق 

أ�سماء حملية �سعبية )زقاق- زاروب- لفات- ا

.. زنقة- دروب(..

لقد و�س������ف كل من: لوتورن������و وكلريجه 

و�سوفاجيه طرق املدينة العربية بالفو�سوية 

واملتاه������ة.. لوتورنو ».. ال�سورة املاأخوذة من 

ي مدينة م�سلمة جتعلك تفكر يف تيه  اجلو الأ

أو متاه������ة..« وكلريجه »اإن الف�سطاط مل تكن  ا

يوم������اً �سوى متاهة معقدة م������ن الطرقات..« 

�سالمي اأي  و�سوفاجي������ه »مل يرافق العه������د االإ

عط������اء اإيجابي فق������د �رصع تده������ور املدينة 

�ساف������ة اإىل اإرجاعه  اليوناني������ة وفاقمه.. باالإ

أك������رث بدائية..  أ�سكال ا احلي������اة املديني������ة اإىل ا

والميك������ن اأن يع������زى اإلي������ه اإال متزيق املركز 

اإىل خالي������ا فردي������ة  احل�������رصي وجتزئت������ه 

�سالم �سلبي  �سغرية.. وهك������ذا فاإن نت������اج االإ

أ�سا�سي«.. »فاملدينة اأ�سبحت جتميعاً  ب�سكل ا

حياء« »ميكن النظر  غ������ري مت�سق لعدد من االأ

اإليه ب�سفت������ه نفياً للنظ������ام املديني« ويذكر 

�سالمية ال حتظى  �سوفاجيه »اأن املدين������ة االإ

�سالمي  باأية ن�سو�س خا�سة بها يف ال�رصع االإ

أو اإدارة خا�سة.  وال متتلك موؤ�س�سات حملية ا
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أو كائناً قائماً  وال يُنظر اإليها ب�سفتها وحدة ا

فراد له������م م�سالح  بذاته..ولك������ن كتجمع الأ

مت�ساربة ين�سط كل منهم مل�سلحته.. من دون 

اأن يح�سب ح�ساباً جلاره«.. ويتابع �سوفاجيه 

باأن حلب العثمانية »لي�ست اإال واجهة فخمة 

تخف������ي وراءه������ا اخلرائب«.. ويق������ول اندره 

ك������رث حيادية ومو�سوعية »يف  رميون وهو االأ

حل������ب ودم�س������ق املدينتني الكبريت������ني اللتني 

تطورت������ا يف الع�������رص العرب������ي انطالقاً من 

اأر�سية قدمي������ة، حتافظ اللحم������ة املركزية 

املطبوعة بعمق م������ن حيث تر�سيم الطرقات 

 ..
)5(

على تاأثري اخللفية اليونانية- الرومانية«

ويتاب������ع »متتد مدينة حلب بطول 800م على 

ط������ريف ال�سارع الكب������ري الذي ي�س������ل الباب 

الغرب������ي للمدين������ة )ب������اب اأنطاكية( مبحيط 

القلعة مركز ال�سلط������ة ال�سيا�سية والع�سكرية 

�سواق  وعلى طول هذا املحور تنت�رص �سبكة االأ

بطول /250م/ وعر�س /40م/ بانتظام تام 

ويقع اجلامع الكبري كالعادة يف القلب.. لقد 

كانت البنية املركزي������ة لهذا القطاع املركزي 

أنه حني متَّ التو�سع احل�رصي  قوية اإىل درجة ا

يف بداي������ة القرن ال�ساد�������س ع�رص يف جنوبي 

ال�سارع الكب������ري وات�سعت املدينة من 4 اإىل 9 

هكتارات..اندرج هذا التو�سع ب�سكل طبيعي 

يف اإطار املخط������ط القدمي بحيث احتلت كل 

املن�ساآت العثمانية الكربى قطاعات م�ستطيلة 

أو اأكرث من  أو اثن������ني ا ميث������ل كل منها واحداً ا

)6(
التق�سيمات القدمية..«.

ويتابع اندره رميون ن�ساً م�سابهاً ينطبق 

عل������ى دم�سق واأن املنطقة املركزية هنا عبارة 

ع������ن منطق������ة م�ستطيلة تقريب������اً يف �سمالها 

الغرب������ي القلعة ويف ال�سم������ال اجلامع الذي 

له حدد ث������م ل� جوبيرت.. ومن  كان معب������داً لالإ

اجلنوب ال�س������ارع امل�ستقيم الذي يتبع تر�سيم 

الطري������ق امل�ستقي������م الروماين حت������ى الباب 

ال�رصقي بطول 1400م، ويالحظ داخل هذا 

املحيط املرك������زي اأن ال�سبكة الطرقية كانت 

منتظمة متاماً، واأن الو�سع العمودي للطرق 

املتجه������ة م������ن ال�سم������ال اإىل اجلن������وب، ومن 

ال�رصق اإىل الغرب �سيج������ري توكيده- العمل 

بناء عليه- حني تت�سع املدينة يف مطلع العهد 

العثماين.

كيف ميكن لفو�سى مدينية م�ستمرة من 

القرن ال�سابع املي������الدي اإىل القرن ال�ساد�س 

ع�رص ومن القرن ال�ساد�������س ع�رص اإىل القرن 

التا�سع ع�رص اأن تنتج وتبقي وتنوع يف احل�سور 

املديني ملدن �سكل������ت عوا�سم للمنطقة وهي 

حلب ودم�س������ق والقاهرة.. والفرتة العثمانية 

الت������ي تكاثف حولها اخلط������اب اال�ست�رصاقي 

ب�رصاهة.. بل اإنه������ا مدينة ببنيتها احل�رصية 

واملعمارية حتتاج اإىل قراءة �سليمة مبفردات 
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خا�سة.. مبفردات هويتها النوعية اخلا�سة.. 

تلك قراءتنا التي يجب اأن تقدم. 

يف جتربة املدينة العربية يف الطرق

مل حتَظ طرق املدينة العربية بالدرا�سات 

املعماري������ة مثلم������ا حدث مع باق������ي تكوينات 

املدين������ة مثل امل�ساج������د واملدار�س والبيوت.. 

ن �سوارع املدينة  وهذا خلل بحثي ملف������ت الأ

ه������ي احلامل الوحي������د للحرك������ة اجلماعية 

املجتمعية وهي������كل االت�سال الذي ي�سل بني 

تكوينات املدينة كافة. 

�سالمية م�سجد  حني كان يف املدين������ة االإ

جامع واحد توجهت الطرق كلها جتاه اجلامع 

الذي يتو�سطه������ا و بالوقت نف�سه ربطت بني 

ب������واب القائم������ة يف ال�س������ور وت�سكلت من  االأ

�سواق ومثال ذلك ال�سارع امل�ستقيم  بع�سها االأ

الطوي������ل يف قلب املدين������ة القدمية يف حلب 

ال������ذي يربط بني ب������اب اأنطاكية وقلعة حلب 

�س������واق ).. ال�سقطية - العطارين -  ماراً باالأ

�سوق الزرب - باب الزرب - القلعة(. 

تقراأ هذه ال�سبكات على خارطات املدن 

�سواق  الك������ربى.. ففي حلب يظهر قط������اع االأ

املركزي������ة املمتد ب�سارع������ه امل�ستقيم من باب 

اأنطاكية اإىل القلعة وهذه ال�سبكة كانت قائمة 

�سواق. يف الع�رص العثماين مع �سبكة االأ

و�سمن هذا الت�سنيف الكبري والعام كان 

هناك الط������رق العامة التي تنفذ اإىل بع�سها 

بع�ساً وي�ستخدمها النا�س جميعهم، والطرق 

أو  اخلا�سة وهي دروٌب تو�سل اإىل دار معينة ا

جمموعة دور وتنغلق دونه������م وتنتهي اإليهم، 

وق������د ن�سهد مثل ه������ذه الط������رق يف املدينة 

 متفرعة عن 
)7(

القدمية ح������ني ن������رى درب������اً

دربن������ا ولعلها اأ�سيق ويف نهايتها باب اأو على 

أبواب. وقد ال تكون متعامدة  طرفيها ب�سعة ا

على ال������درب الرئي�س، بل تلت������وي بزاوية ما 

مما يوحي باأنها متواري������ة اأو خمتبئة وغالباً 

ما يحقق هذا االلتواء تياراً عذباً من الهواء 

�سعة ال�سم�س.  ونََفاذاً معقوالً الأ

أو الدروب  أبعاد ه������ذه ال�س������وارع ا أم������ا ا وا

أ�سار اإليها معظم املوؤرخني والبلدانيني  فقد ا

وم������ن وثق������وا للم������دن على نح������و عميق من 

حيث اخلط������ط وال�سكان والعم������ارة.. ففي 

أُن�ِسئَْت من  �سالمية املبكرة والت������ي ا امل������دن االإ

قبل امل�سلمني مبا�������رصة مثل الكوفة والب�رصة 

أبعاُد الطرق اإىل م������ا يقارب ال�ستة  و�سل������ْت ا

�سدها  كرثها ات�ساعاً ومرتاً واحداً الأ أمت������ار الأ ا

بعاد مل تزدد كثرياً يف �سوارع  �سيقاً، وهذه االأ

أُن�سئت يف نهاية الن�سف  مدينة بغ������داد حني ا

غري اأن ثمة 
 )8(

ول من القرن الهجري الثاين االأ

أُن�سئت يف القرن الثالث الهجري كان  مدينة ا

فيها �سارع بعر�س مئة مرت.. تلك املدينة هي 

اإح�ساءات مده�سة  �سامراء. يورد املوؤرخون 

�سالمية ففي بغداد  عن عدد �سوارع املدن االإ
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�ست������ة اآالف �سارع، وذكر املقري������زي اأن عدد 

�س������وارع الف�سطاط بلغ ثمانية اآالف �سارع يف 

 .
)9(

منت�سف القرن ال�ساد�س الهجري

 ومث������ل اأي تكوين معماري ح�ساري البد 

له م������ن املتابع������ة وال�سيانة فكان������ت �سيانة 

ه������ذه الدروب ونظافتها من مهمات احل�سبة 

واملحت�س������ب وت�سمن������ت �سيان������ات هند�سية 

تتعل������ق بت�سحيح ت�سويته������ا ومن�سوبها نتيجة 

أتربة  تاأثرها باملطر واله������دم والبناء وتراكم ا

�رصاف  فوقها وغري ذلك ومن ثم تبليطها واالإ

عل������ى اإ�ساءتها لياًل. فمن������ذ ع�رصات القرون 

�س������در تخطيط �سوارع املدين������ة العربية من 

مرجعيات وا�سح������ة وقوية، ومن بديهيات مل 

تكن قد ُجِرَح������ْت بعد منها حتقيق )اإن�سانية 

ن�سان( وذل������ك بالتناغم مع البيئة. ومتايز  االإ

�سبك������ة الطرق يف الع�رص العثماين اإىل �سبكة 

ط������رق اقت�سادية و�سبكة ط������رق �سكنية اأكرث 

�سيق������اً وخ�سو�سي������ة يعترب جت�سي������داً مثالياً 

داء.. لقد �سنَع املعماُر القدمي  للوظيفية واالأ

بيئَة الدروب فقد مت اعتماد ال�سوارع ال�سيقة 

�سعاع ال�سم�س������ي املبا�رص وت�رصيع  لتف������ادي االإ

تي������ارات اله������واء وتوجيهه������ا، وكان من هذه 

جراءات ت�سقيف ال�سوارع والدروب ب�سكل  االإ

�سواق،  أو كلي كما يف االأ جزئي )ال�ساباطات( ا

وثم������ة عنا�رص معمارية اإ�سافية كانت ت�سدر 

من البيوت وباقي التكوينات امل�سكلة جلانبني 

جداري������ني لل������درب.. كان ثم������ة تظليل قادم 

م������ن بروز واجهاتها وظه������ور امل�رصبيات وهو 

تف�سيل معماري ذو اأهداف داخلية )للبيت( 

آلية معمارية ت�سمح  وخارجية )للدرب( فهي ا

بدخول لطي������ف وم�سبوط لتي������ارات الهواء 

وذلك ب�سبب مادة اخل�سب احلية التي تُ�سنع 

منه������ا امل�رصبيات وتعمل عل������ى �سبط حرارة 

ورطوب������ة الهواء ال�سارب نح������و البيت، وهي 

أ�سعة ال�سم�س ال�رصقية اجلريئة  كذلك متنع ا

والالذعة. اأما اله������دف اخلارجي للم�رصبية 

فاإنها ترمي بحكم بروزها وت�سبيكاتها بظالل 

اإ�سافية على الدرب..

أبعاٌد  أدائها ا يف ت�سكي������ل هذه ال������دروب وا

بيئية مهمة للغاية.. فقد كان اجتاه ال�سوارع 

أ�سا�سي������اً، ففي بع�س املدن  أم������راً تخطيطياً ا ا

�سالمية وجه������ت ال�سوارع من  أو االإ العربي������ة ا

ال�سم������ال اإىل اجلنوب حتى تك������ون عمودية 

مع حرك������ة ال�سم�س وهذا ما يجعلها تكت�سب 

ظالالً ط������وال النهار، وهذا اأي�ساً يحفظ لها 

تيارات الهواء ال�سمالية الباردة.. هذا النظام 

�سالمية ذات الطق�س  كان �سائعاً يف املدن االإ

احل������ار وهي معظم امل������دن املعني������ة تقريباً، 

أم������ا يف املناخ البارد فيك������ون اجتاه ال�سوارع  ا

الرئي�سية �رصقي- غربي.

اإن �سيق ال������دروب القدمية يعرب باأ�سالة 

وه������دوء عن متطلبات الطق�������س، فهو اإجراء 
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أ�سعة ال�سم�س ومنع ل�سعاتها  بيئي رائع لتجنب ا

احلارقة طوال العام.. يف حني نالحظ ات�ساع 

ال�سوارع الن�سبي خالل الفرتة نف�سها يف مدن 

أوروب������ة الو�سطى لتحقي������ق ن�سبة اأف�سل من  ا

�ساءة والتدفئة، حي������ث تنخف�س يف هذه  االإ

املدن ن�سبة ال�سط������وع ال�سم�سي اإىل حد كبري 

�سالمية. باملقارنة مع املدن االإ

حتَق������َق يف هذه الدروب ظل ذاتي نتيجة 

تقاربها وتظليل املب������اين املتجاورة.. فارتفاع 

ج������دران البيوت عل������ى جانب������ي درب �سيق 

أ�سق������ط ن�سب������ة معقولة من الظ������الل، فقد  ا

و�سل ارتفاع اجل������دران البيتية على جانبي 

ال������درب اإىل �سعفي عر�س ال������درب اأو ثالثة 

َع من هذه الظالل  أو اأكرث.. وقد نَوَّ اأ�سعاف������ه ا

جنح������ة والروا�سن  الطرقي������ة وزادها تلك االأ

التي كان������ت تظهر عن واجه������ات البيوت ال 

�سيما يف النقاط املرتفعة ممتدًة فوق عر�س 

الدرب، وكان من بني هذه العنا�رص ال�ساباط 

والقناط������ر التي كانت تعل������و الدرب وت�سقفه 

جزئياً، اأجل كان هن������اك ا�ستغالٌل للم�ساحة 

القائم������ة فوق الدرب لكن������ه ا�ستغالل ب�سيط 

وجميل وهادئ وغري �سار.

ارتبط������ت ال������دروب يف املدين������ة العربية 

بتكوين معماري ينفتح ويت�سكل من ج�سدها 

مبا�رصًة هو ال�ساحات 

أو  )بع�س املوؤرخني يدعونه������ا: الرحاب ا

أو املربعات( وه������ي نقطة التقاء  العر�س������ات ا

جمموعة من ال�سوارع، وت�سكل منطقَة ن�ساط 

داخلي مكثف.. 

واإذاً، لي�س �سيُق ه������ذه ال�سبكة الطرقية 

أم������راً ن�سبياً، اإذ اإن هذا ال�سيق  ال�سكنية اإال ا

ن�ساين. فقد  كان ات�ساع������اً كافياً للم�س������ي االإ

�س������در تخطيُط هذه ال�سوارع بكل عنا�رصها 

�سالمية  عن منظوم������ة القوانني واالأخالق االإ

وال�������رصوط البيئية واخل������ربة املدينية املحلية 

الطويلة.. فكان لها تاأثري عميق على ت�سكلها 

بهذا ال�سكل وطريقة: اإطالالت البيوت على 

بواب وارتفاع اجلدران  هذه الدروب و�سكل االأ

على جانبيها. 

تلك الروؤى غري احل�سا�سة بدرجة كافية.. 

أنها مو�سوع بحث  مل تدرك من )مدينتنا( اإال ا

يخ�سع خلط������اب م�سبق.. بينم������ا خارطتُها 

التكوينية تقارُب �سجادًة مل�سهدياٍت من�سجمة 

ا�ستناداً اإىل هارموين عميق.

هذا البح������ث حماول������ٌة يف عملية طويلة 

جناز ق������ادم.. اإجناز لغ������ة.. اإجناز ن�س..  الإ

طار  خل������ق ذهنية بحثية وتفكريي������ة خارج االإ

اال�ست�رصاقي الذي بات تقليدياً، وذلك بحكم 

ن. ال تكون  جناز حتى االآ أننا من دون هذا االإ ا

مهمة الن�س تو�سيفية وت�سجيلية فقط.. اإذ 

اإننا نحت������اج اإىل معجمنا اجلديد عن املدينة 

العربية خارج �سغط اال�ست�رصاق.
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دبي )النقد يف الع�رص اململوكي( من تاريخ النقد الأ

يف الق������رن ال�ّشابع الهج������ري، ويف اأحد موا�شم احلّج، نظ������م اأحد �شعراء 

الع�رص: �شهاب الدين ب������ن اخلِ�َيمي ق�شيدًة؛ و�شقطت منه يف بع�ض الطريق، 

فق وجوُده هناك، هو: جنم الدين بن �ِشَوار، فبّي�شها 
ّ
فالتقطه������ا �شاعر اآخر ات�

مر،  ُه بالأ
َ
������ح �شاحب�

َ
وادعاه������ا لنف�شه. ومل يك������ن لبن اخليمي اأن ي�شكت، وفات�

حتى احتكم������ا اإىل �شاعٍر ثالٍث من م�شهوري الع�رص ه������و ابن الفار�ض، الذي 

�ش������األ ابَن اخليمي وابَن �ِش������َوار اأن ي�شنع كلُّ واحد فيهما ق�شيدًة على البحر 

اأديب وباحث وناقد اأكادميي �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

دبي من تاريخ النقد الأ

)النقد يف الع�رص اململوكي(

د. حممد ر�ضوان الداية

❁
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ـِال معاً �أن  ب
َ
و�لروي، ويف �لغر�ــــــض نف�سه. وقـ

ــــــم، و�أن يكون 
َ
يكوَن �بــــــن �لفار�ض هو �حلكـ

كمه نافذ�ً. 
ُ
حـ

تبي �لق�سيدة 
ُ
وقــــــد �أورد �بن �ساكــــــر �لكـ

)1(
أّولها: وىل( وهي يف 32 بيتاً، و� عاة )�لأ �ملُدَّ

�أرُب  غ�����ره  يف  يل  ل��ي�����س  َم���ْط���ل���ب���ًا  ي����ا 

�ل��ط��ل��ُب و�ن��ت��ه��ى  ��ي  ��َق�����صّ �ل��تَّ �آل  �إل���ي���ك 

مل�������ص���ت���َم���ٍع  �أو  مل����������ر�أى  َط�����م�����ْع�����ُت  وم�������ا 

ي��ن��ت�����ص��ُب ع����ل����ي����اَك  �إىل  مل���ع���ن���ًى  �إال 

وقد نَظم كلٌّ من �بن �خليمي و�بن �ِسَو�ر 

ق�سيدًة على �لوزن و�لروي و�لغر�ض، وقدما 

ارن، 
َ
أ، وقـ �سعرهما �إىل �بن �لفار�ض �لذي قر�

دب و�لنقد،  م. و��ستهر حكمه يف كتب �لأ
َ
كـ
َ
وحـ

وكان للحادثة �سدى يف زمانهم، ويف ما بعد 

ذلك �أي�ساً.

)1(

�بن �خليمي: حممد بن عبد �ملُنعم �خليمي 

�سل، م�رصّي �لد�ر،   �لأ
ّ
: مينــــــي

)2(
ن�ساري �لأ

�أديب، ر�وية، حمّدث �ساعر. وقـد و�سفه �بن 

�ساكر بعبار�ت دقيقــــــة موجـزة، وقـال: »كان 

هو �ملقّدَم على �سعــــــر�ء ع�رصه مع �مل�ساركة 

يف كثــــــر من �لعلوم، و�سعره يف �لذروة. وكان 

يعاين )�أي ميار�ض( �خلدمة �لديو�نية. وبا�رص 

وقف مدر�سة �ل�سافعــــــي )بالقاهرة( وم�سهد 

�حل�سني )ر�ــــــض(. وفيه �أمانة معروفٌة. وكان 

َرف عنه 
ْ
جوبة امل�سكت������ة، ومل يُع� معروف������اً باالأ

غ�سب. عا�س اثنتني وثمان������ني �سنة، وكانت 

وفات������ه بالقاهرة �سنة خم�������س وثمانني و�ست 

مئة«. 

والبن اخليمي ديواٌن باٍق، ذكره الزركلي 

أنه راأى منه ن�سخة نفي�سة  يف ترجمته، وذكر ا

يف مكتبة فلوران�س )6: 250(؛ ثم حقق ديوان 

ابن اخليمي اأ.هالل ناجي. وزميله. 

وقب������ل اأن نقف على مكانت������ه يف ال�سعر، 

أ�سار  وراأي النقاد في������ه اأورد الق�سيدة التي ا

اإليها ابن �ساكر بكلمة )املُّدعاة(، وهو و�سف 

كمه 
ُ
أْن يُ�س������در ابن الفار�������س ح� لها قب������ل ا

)3(
 - االأخالقي معاً قال:

ّ
دبي النقدي واالأ

اأَرُب  غ������رِيه  يف  يل  ل��ي�����س  َم���ط���ل���ب���ًا  ي����ا 

ال��ط��ل��ُب)4( وان��ت��ه��ى  ي  التق�سّ اآَل  اإل��ي��ك 

مل�������س���ت���م���ٍع  اأو  مل�����������راأى  ط����م����ح����ُت  وم�������ا 

ي��ن��ت�����س��ُب ع����ل����ي����اك  اإىل  مل����ع����ن����ًى  اإال 

ت���وا����س���ل���ن���ي  اأن  اأه�����������ًا  اأراين  وم�������ا 

ح�����س��ب��ي ع���ل���ّوًا ب����اأين ف��ي��ك م��ك��ت��ئ��ُب)5(

ل����ك����ْن ي�����ن�����ازع �����س����وق����ي ت����������ارًة اأدب�������ي 

دُب االأ ي�����س��ع��ُف  مل���ا  ال���و����س���َل  ف���اأط���ل���ُب 

َق���ل���ٍق  ذا  احل����ال����ني  يف  اأب����������َرُح  ول�������س���ُت 

����ل����ع����ي ل���ه���ُب ن�������اٍم و������س�����وٍق ل�����ه يف اأ�����سْ

����ّي����َب����ُه  وم�������ْدم�������ٍع ك���ل���م���ا ك���ف���ك���ف���ُت �����سَ

وين�سكُب)6( يع�سيني  ل��ذك��رك  �سونًا 
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مقا�سمتي  دم��ع��ي  ال��ه��وى  يف  ع���ي  وي���دَّ

ُب وُحْزين ويجري وهو خمت�سِ وجدي 

وال  احلبيب  توحيَد  يزعم  ف  ك��ال��ط��رَّ

ي���رت���ق���ُب ل���ل���ن���ج���م  ل���ي���ل���ه  ي�����������زاُل يف 

ف�سا  امُل�سعدين  عدْمُت  قد  �ساحبي  يا 

الو�سُب)7( َك  الم�سَّ َو�سبي  على  ِع��دين 

���س��ل��ٍم  ب����ذي  ك��ث��ب��ان��ًا  ُج�����زت  اإن  ب����اهلل 

الكُثُب)8( هذه  يل:  وقْل  عليها  بي  قْف 

ل��ي��ق�����س��ي اخل�����دُّ م���ن اأج���راع���ه���ا وط����رًا 

ّدي ب��ع�����سَ م���ا ي��ج��ُب يف ُت���رب���ه���ا، وي�������وؤ

ق���يِّ ك��اظ��م��ٍة  وِم�����ْل اإىل ال���ب���ان م���ن ����رصَ

اأرُب ����رصق���ّي���ه���ا  م����ن  ال����ب����اِن  اإىل  ف���ل���ي 

 مي��ي��ن��ًا مل��غ��ن��ًى ت��ه��ت��دي ب�����س��ذا 
ْ
وخ����ذ 

جُب النُّ ب��ك  لت  �سَ اإن  ال��رط��ب  ن�سيمه 

��ه��ا  ح��ي��ث اجل����ب����اُل وب��ط��ح��اه��ا ي��رّو���سُ

��ح��ُب)9( وال�����سُّ ن�����داُء  االأ املحبني ال  دم���ُع 

اأك���������رْم ب����ه م����ن����زاًل حت���م���ي���ه َه��ي��ب��ُت��ه 

��م��ر وال��ق�����س��ُب ع���ّن���ي واأن����������واُره ال ال�����سُّ

دع����ن����ي اأع����ل����ل ن���ف�������س���ًا ع������ّز م��ط��ل��ُب��ه��ا 

ف���ي���ه وق����ل����ب����ًا ل�����غ�����دٍر ل���ي�������س ي��ن��ق��ل��ُب

نت  َح�سُ من  ُح�سن  قدمًا  عاينُت  ففيه 

َت�����ُب ل����ه امل�����اح�����ُة واع������ت������ّزُت ب����ه ال�����رُّ

ل���روؤي���ت���ه  �����س����وٍق  م����ن  م�����تُّ  اإذا  اأح����ي����ا 

ب����اأن����ن����ي ل������ه������واُه ف���ي���ه م���ن���ت�������س���ُب)10( 

م���ن ج�����س��م��ي و�سحته  اأع���ج���ب  ول�����س��ت 

ال��ع��ج��ُب)11( اإمن���ا �سقمي ه��و  يف ح��ب��ه، 

تلهفها  اأج������دى  ل���و  ن��ف�����س��َي  َل����ْه����َف  وا 

غ���وث���ًا، َو واح���رب���ا ل���و ي��ن��ف��ُع احل����رُب!

مي�����س��ي ال���ّزم���ان واأ����س���واق���ي م�����س��اع��ف��ةٌ  

���َب���ُب! ����سَ وال  ����ٌل  و�����سْ وال  ل���ل���رج���اِل،  ي���ا 

ي����ا ب�����ارق�����ًا ب�����اأع�����ايل ال���ّرق���م���ت���ني ب���دا 

ل��ق��د ح��ك��ي��َت ول��ك��ْن ف��ات��ك ال�����س��ن��ُب)12(

وي����ا ن�����س��ي��م��ًا �����رصى م���ن ح����ّي ك��اظ��م��ٍة

ب��اهلل ق��ْل يَل كيف ال��ب��اُن وال���ع���ذُب)13(

وك��ي��ف ج���ريُة ذاك احل���ّي ه��ل حفظوا 

َق��ُرب��وا؟  واإن  ���س��ّط��وا  اإن  اأراع��ي��ه  ع��ه��دًا 

ذك���ره���ُم  م��ن��ك  ُم�������رادي  و  ���س��ّي��ع��وا  اأم 

�سلبوا واإن  اأع���ط���وا  اإن  ح����ّب����ُة  االأ ُه����م 

ع��ب��ده��ُم  اإب�����ع�����اُد  ي��ر���س��ي��ه��م  ك�����ان  اإن 

ف��ال��ع��ب��ُد م��ن��ه��ْم ب����ذاك ال��ب��ع��د م��ق��رتُب

�سبٍب ب��ا  ُي��ر���س��ي��ه��م  ك���ان  اإن  وال��ه��ج��ُر 

ف����اإّن����ه م����ن ل���ذي���ذ ال���و����س���ل حم��ت�����س��ُب

لهم  ف������اإّن  ع��ن��ي  اح��ت��ج��ب��وا  ه����ُم  واإن 

القلب م�سهوَد ُح�سٍن لي�س يحتجُب يف 

���������رصاق بهجته ال��ل��ط��ف واالإ ن�����ّزه  ق���د 

واحل���ج���ُب  ����س���ت���اُر  االأ مت��ن��ع��ه��ا  اأْن  ع���ن   

ُرت�����ٍب اإىل  م���ن���ه���ْم  ن���ظ���ري  ي��ن��ت��ه��ي  م����ا 

ُرت����ُب ف��وق��ه��ا  اإال والح����ت  احُل�����س��ن  يف 

ج���م���ال���ه���ُم م�����ن  م����ع����ن����ًى  الح  وك����ّل����م����ا 

م��ن��ت�����س��ُب م���ع���ن���اه  اإىل  ������س�����وٌق  ل�����ّب�����اه 

اأظ������لُّ ده�����ري ويل م���ن ُح���ّب���ه���م ط���رٌب

َح��َرُب!)14( نحوهم  ا�ستياقي  األيم  ومن 
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وابن �سوار هو: جنم الدين، 

أبو املعايل، حممد بن �سوار بن  ا

اإ�رصائيل بن اخل�رص، ال�سيباين 

الدم�سقي؛ م������ن بني مطر، ثم 

من بني مع������ن بن زائدة. دخل 

أي������ام خالد بن  ا اأجداده ال�سام 

الولي������د )ر�س(. ول������د بدم�سق 

�سن������ة ثالث و�س������ت مئة 603. 

أبوه م������ن جل�ساء �سالح  ا وكان 

يوب������ي، واملقرب������ني  الدي������ن االأ

منه. تتلم������ذ ابن �س������وار على 

وفية يف  عدد م������ن كب������ار ال�سّ

زمان������ه كال�سيخ �سه������اب الدين 

ال�سهروردي )539 - 632 ه�( 

أب������ي احل�سن البُ�رصي  وال�سيخ ا

احلري������ري )548 -645 ه�( وه������و من بُ�رص 

احلرير )كما تدعى اليوم( نزيل دم�سق. 

أّدى ابن �س������وار الفري�س������ة فحّج  وق������د ا

واعتمر، وزار امل�سجد النبوي، ودخل القد�س 

وبالداً اأخرى على طريقة القوم من ال�ّسياحة 

)الّروحية(؛ 

- والبن �س������وار ديوان �سع������ر كبري، طبع 

)15(
موؤخراً 

- وق������ال د. عمر ف������روخ يف �سعره: »كان 

جي������د ال�سع������ر، فلما جع������ل يُْدِخ������ُل معاين 

الت�س������وف املتطرف يف �سعره ويقلّد يف ذلك 

عمر بن الفار�س �ساء �سعره، وهو كثري العناية 

)16(
بال�سنعة.

والق�سيدِة البائية التي نظمها ابن �سوار، 

بناًء على طلب ابن الفار�س لتكون بني يديه 

مع ق�سيدة اأخ������رى طلبها ابن اخليمي ثابتة 

يف دي������وان ابن �سوار �������س: 582 برقم 499، 

وهي يف فوات الوفيات )3: 416(.
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يجُب ال��ذي  بع�َس  حبكم  يف  َيق�سِ  مل 

َيجُب)17( تذكاركم  جرى  ما  متى  �سبٌّ 

ب����ع����دك����ُم ل������ل������دار  ُر��������س�������ٍم  ويف  َوىّل 

حُب)18( ّبْت باحَليا ال�سُّ دمٌع متى جاد �سَ

اأح���ب���اب���ن���ا وامل����ن����ى ت�������ديْن زي����ارت����ك����ْم

َدُب االأ امُل����ن����ى  دون  م����ن  ح�����ال  ورمب������ا 

م���ا راب���ك���م م���ن ح��ي��ات��ي ب��ع��َد ُب��ع��ِدك��ُم 

اأَرُب ب��ع��دك��م  ح��ي��ات��ي  م���ن  يل  ول��ي�����س 

ق��اط��ع��ت��م��وين ف�����اأح�����زاين م���وا����س���ل���ةٌ 

ال���ت���ع���ُب ف���ي���ك���م  ف����ح����ا يل  وح����ل����ت����ُم 

ُرح����ت����م ب��ق��ل��ب��ي وم�����ا ك������ادت ل��ت�����س��ل��ب��ه 

���ل���ُب ل�����وال ق������دوُدك������ُم اخل����ّط����ب����ُة ال�������سُّ

ي���ا ب���ارق���ًا ب���� )ب������راِق اخل�����زن( الح لنا 

ال��ث��ق��ُب؟)19( اأق��م��اُره��ا  �سلمت  اأم  اأن���ت  اأ 

��ح��ْب��ه  وي����ا ن�����س��ي��م��ًا �����رصى وال��ع��ط��ر ي�����سْ

ُد ال���ع���ُرُب  اأج�������ْزَت ح��ي��ث م�����س��نَي اخُل�������رَّ

يحجبها ه��ر  ال��زُّ بالق�سماِت  اأق�����س��م��ُت 

���ْم���ر ال����ع����وايل وال���ه���ن���دي���ة ال��ُق�����س��ُب ����سُ

ث���غ���وره���ُم  م����ن  ُدّرًا  ت�����س��ب��ه  ل�����ك�����ْدُت 

ي��ا ُدرَّ دم��ع��َي ل��وال ال��ظ��ل��ُم وال�����س��ن��ُب)20(

وتنتهي هنا الق�سيدة يف رواية ابن �ساكر 

يف كتابه: ف������وات الوفيات، ولكن بع�س ن�سخ 

أبيات هي : الديوان ت�سيف ثالثة ا

���ن���ه���ُم ُح�������سْ زّوْرُت  اإذا  ب���������ْدٍع  وغ������ري 

غ�����س��اُن وال��ك��ث��ُب)21( ق��د زّورت ذل��ك االأ

وج���������ريٍة ج������ار ف���ي���ن���ا ح���ك���م م���ع���ت���دٍل

َع��ت��ب��وا)22( لكنهم  ُي��ع��ِت��ب��وا  ومل  ف��ي��ه��م 

م���ا ح��ي��ل��ت��ي؟ ق����ّرب����وين م���ن حم��ّب��ت��ه��م

وح����ال دون��ه��م ال��ت��ق��ري��ُب واخل���ب���ُب)23(

ووا�سح اأن ابن �س������وار حام يف ق�سيدته 

أملَّ  عاة(، وا على عدد من معاين الق�سيدة )املدَّ

ألفاظها.  باملعاين امللحوظ������ة وبع�س ا اأحياناً 

آتية. و�سنعود اإىل ذلك يف فقرة ا

)3(

فاأن�س������اأ  اخليم������ي  اب������ن  وا�ستج������اب 

ق�سيدًةجديدًةكم������ا طلب ابن الفار�س ونظم 

أربعٍة وع�رصين بيتاً، التفت فيها  ق�سيدًةم������ن ا

اإىل م������ا �سنعه ابن �س������وار من اأخذ الق�سيدة 

أنها من �سعره هو، وعاتب  )املّدع������اة( موؤكداً ا

خ�سمه ابتداًء م������ن البيت الثامن اإىل البيت 

)24(
احلادي ع�رص، والق�سيدة هي:

غ��ي��ُب احل����م����ى  ب����ج����ْرع����اِء  ق�������وٌم  هلِل 

َع��ت��ب��وا ج����ن����ْوا  اأْن  ومل�����ا  ع���ل���يَّ  َج����ن����وا 

ف��ل��ْم �سخطوا  اأخ����ذوا قلبي  ه��ْم  ي���اربِّ 

غ�سبوا؟ ف��ل��ْم  عي�سي  غ�سبوا  واإّن���ه���م 

ه����م ال����ُع����َري����ُب ب���ن���ج���ٍد م����ذ ع��رف��ت��ه��ُم 

ن�����س��ُب وال  م�������اٌل  م���ع���ه���م  يل  ي����ب����َق  مل 

����س���اك���ون ل��ل��ح��رب ل���ك���ْن م���ن ق���دوده���م 

��ُب ��ْم��ُر وال��ق�����سُ وف���ات���راِت ال��ل��ح��اظ ال�����سُّ
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ب���ه���م   اأملَّ  اأو  ب������ح������ّي  اأمّل���������������وا  ف�����م�����ا 

ب���ي���ات وان��ت��َه��ُب��وا اإال وَغ������اروا ع��ل��ى االأ

هوى  َع��ْه��َد  الَبطحاء  ِدَم���ِن  يف  ع��ه��دُت 

اإل������ي������ه������ُم ومت��������������ادْت ب���ي���ن���ن���ا ح���ق���ُب

حفظوا  اإْذ  العهد  ق��دمي  اأ���س��اع��وا  فما 

ن�سبوا ق���د  ال��ع��ه��َد  ذاك  ل���غ���ريَي  ل��ك��ْن 

غنٍج  م��ن��ه��ُم  ل��ط��ي��ٍف  م��ن  ُمن�سفي  َم���ْن 

��ُب)25( ����رصائ���ي���ل ي��ن��ت�����سِ ل���دن ال���ق���وام الإ

م����ب����ّدل ال����ق����ول ظ���ل���م���ًا ال ي���ف���ي مب���وا 

والغ�سُب ال��ذن��ُب  وم��ن��ه  ال��و���س��ال  عيد 

ت�����ب�����ني ل����ث����غ����ت����ه ب����������ال����������ّراِء ن�������س���ب���ت���ه 

وامَل�����نْيُ م��ن��ه ب����زور ال��ق��ول وال����ك����ذُب)26(

❁    ❁    ❁

م������وح������ٌد ف��������ريى ك��������لَّ ال�������وج�������ود ل��ه 

��ُب  م��ل��ك��ًا وي��ب��ط��ل م���ا ي���اأت���ي ب���ه ال��ن�����سَ

ح�����رٌج  وال  ح���������ّدْث  ع���ج���ائ���ب���ه  ف���ع���ن 

ال��ع��ج��ُب! امل��ط��ل��ق  امل��ل��ي��ح  يف  ينتهي  م��ا 

ب��ال���  ه����و  اإْذ  الح  ه������ااًل  ول���ك���ن  ب������دٌر 

م��ن��ت��ق��ُب اخل����ّدي����ن  ���س��ف��ق  م����ن  وردّي 

يف ك����اأ�����س م��ب�����س��م��ه م����ن ح���ل���و ري��ق��ت��ه

َح�����ب�����ُب ل�����ه�����ا  ث�����ن�����اي�����اه  ودرٌّ  خ�����م�����ر 

ف���ل���ف���ظ���ه اأب�����������دًا �����س����ك����ران ي�����س��م��ع��ن��ا

دُب االأ ب��ه  ُين�سى  م��ا  اللحن  معرب  م��ن 

جت���ن���ي ل����واح����ظ����ه ف���ي���ن���ا وم���ن���ط���ق���ُه  

ُب ج��ن��اي��ًة ُي��ج��ت��ن��ى م���ن م���ّره���ا ال�������رصَّ

�ساحرها  حل����اظ  واالأ ح���ادي���ث  االأ حلو 

وال���ك���ت���ُب ل�����������واُح  االأ ن���ط���ق  اإذا  ت��ل��ق��ى 

مل ت���ب���ق األ����ف����اظ����ه م���ع���ن���ًى ي�������رقُّ ل��ن��ا

���س��ع��اُر واخل��ط��ُب ل��ق��د ���س��ك��ْت ظلمه االأ

ف������داوؤه م���ا ج����رى يف ال���دم���ع م���ن ُم��َه��ٍج 

حمت�سُب احل����ّب  ���س��ب��ي��ل  يف  ج���رى  وم���ا 

َوي������ح امل���ت���ي���م �����س����اَم ال������ربق م����ن اإ����س���ٍم

ف�����ه�����ّزه ك�����اه�����ت�����زاز ال�������ب�������ارِق احل�������رُب

واأ����س���ك���ن ال������ربَق م���ن وج�����ٍد وم����ن ك��ل��ٍف 

ل���ه���ُب اأح���������س����ائ����ه  يف  ف���ه���و  ق���ل���ب���ه  يف 

ب��ع��ث��ت  ب������������ارٌق  م����ن����ه����ا  الح  وك����ل����م����ا 

م������اء امل�����دام�����ع م�����ن اأج����ف����ان����ه ���س��ح��ُب

وم�����ا اأع���������ادت جن���ي���م���ات ال����غ����َوي����ر ل��ه  

ال���ط���رُب ه  ه�����زَّ اإال  ث������ل  االأ ذي  اأخ����ب����ار 

ح���ب���اُب ع��ن��ه وم��ا  واه����ًا ل��ه اأع���ر����س االأ

ال��ق��رُب! ال  و  احل�سنى  ر�سائله  اأْج���دت 

وال نُطلُق القول يف الق�سيدتني، قبل اأن 

ي  نع������رف ما كان بعد ت�سلم ابن الفار�س ن�سّ

الق�سيدتني، ونظره فيهما. 

)4(

وابن الفار�س هو عمر بن علي الفار�س 

�سل، م�رصّي الدار  )576 – 632( حموّي االأ

والوفاة، يكنى باأبي حف�������س، واأبي القا�سم، 

ويلق������ب ب�������رصف الدي������ن، يلقب ب������� �سلطان 

، ويف 
)27(

أ�سهر املت�سوف������ني العا�سقني وه������و ا
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�سعره فل�سفة تت�سل مبا ي�سمى وحدة الوجود.

ا�ستغل بفقه ال�سافعية واأخذ احلديث عن ابن 

ع�ساكر، وحّبب اإليه �سلوك طريق ال�سوفية، 

فتزّه������د وجت������ّرد وجعل ي������اأوي اإىل امل�ساجد 

املهج������ورة يف خراب������ات القراف������ة بالقاهرة 

واأط������راف جبل املقطم ،وذه������ب اإىل مكة يف 

أ�سهر احلج فكان ي�سلي باحلرم، ويكرث  غري ا

العزلة يف واٍد بعيد عن مكة، ويف تلك احلال 

نظم اأكرث �سعره، وعاد اإىل م�رص بعد خم�سة 

زهر،  ع�رص عاماً فاأقام بقاعة اخلطابة يف االأ

وق�سده النا�س بالزيارة حتى اإن امللك الكامل 

يوبي( كان ينزل لزيارته.. . قال املناوي:  )االأ

واختلف يف �ساأنه ك�ساأن ابن عربي والعفيف 

التلم�س������اين والقونوي وابن هود وابن �سبعني 

وتلميذه ال�س�سرتي..  وغريهم من الكفر اإىل 

القطباني������ة، وكرثت الت�سانيف من الفريقني 

يف ه������ذه الق�سية.. . وو�سف������ه الذهبي باأنه 

)28(
�سيد �سعراء ع�رصه و�سيخ االحتادّية..

- وقد طبع ديوان ابن الفار�س، وطبعت 

�رصوٌح عليه، وطبعت الق�سيدة التائية وحدها 

)مف������ردة عن الدي������وان (، و�سدرت كتب عن 

)29(
ابن الفار�س

. . .. . ....

و�سع������ر ابن الفار�س مق�سوٌر على ال�ّسعر 

ال�سويف يف احلّب واخَلمر. قال ابن خلكان: 

أ�سلوب������ه فيه رائق  له ديوان �سع������ر لطيف، وا

ظري������ف ينحو في������ه منحى طريق������ة الفقراء 

أنيق يف اأكرث   و�سعره ع������ذب ا
)30(

)ال�سوفي������ة(

حيان، والرمز فيه غاية يف الرباعة وُح�سن  االأ

 .
)31(

�سارة االإ

)5(

مبنا�سب������ة ت�سم������ني اأحد ال�سع������راء )ابن 

)32(
متيم( ال�سطر امل�سهور:

»ل��ق��د ح��ك��ي��َت ول��ك��ن ف���ات���َك ال�����س��ن��ب«

قال عبد الرحي������م العبا�سي يف )معاهد 

خري البن  التن�سي�������س(: وه������ذا امل�������رصاع االأ

اخليمي من ق�سيدة طنانة مطلعها:

اأرُب  غ�����ريه  يف  يل  ل���ي�������س  م���ط���ل���ب���ًا  ي����ا 

ال��ط��ل��ُب وان��ت��ه��ى  ��ي  ال��ت��ق�����سّ اآل  اإل���ي���ك 

أبيات������اً منه������ا، ثم التف������ت، وقال:  واأورد ا

»وهي ق�سي������دة بليغة، بارع������ة متنا�سقة يف 

احُل�س������ن والُعذوبة«. و�رصد خرب الق�سيدة مع 

اإ�سافات يف جمرياته، ق������ال: »و كان ملا فرغ 

أوماأ بيده لي�سعها يف  منه������ا كتبها يف ورقة، وا

أثره  جيب������ه، ف�سقطت فمّر ابن اإ�رصائيل على ا

أه������ا فاأعجبته واّدعاها  فراآها فاأخذها وقرا

لنف�سه، وبلغ ابن اخليمي ذلك فالتهبت ناُره، 

وامتنع قراُره، وَجّد يف ا�سرتجاع ابن اإ�رصائيل 

عن اّدعائها، وهو م�رصُّ على ذلك، فرتا�سيا 

على حتكيم اب������ن الفار�س والت�سليم اإليه من 

غري معار�س، فلما عر�سا عليه اأمرهما، اأمَر 
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كلَّ واحٍد منهم������ا اأن ينظم يف وزنها..  اإلخ« 

أراد، وجاء كل واحٍد  ومّت البن الفار�س م������ا ا

منهما بق�سيدته، كما �رصدُت من قبل. 

 وهو يتاب������ع جمريات 
)33(

ق������ال العبا�س������ي

اخلرب، واإ�سدار احلكم من ابن الفار�س بعد 

�سم������اع الق�سيدتني: »فنظر ابُن الفار�س اإىل 

ابن اإ�رصائيل نظ������ر االزدراء، وقد كاد يرمي 

ق�سيدته بالعراء، وقال له:

»ل��ق��د ح��ك��ْي��َت ول���ك���ْن ف���ات���َك ال�����س��ن��ُب«

فق�س������ى علي������ه، وترك������ه نادم������اً يع�ّس 

يديه!..

وكان احلكم البن اخليمي على ابن �سوار 

يف ن�سبة الق�سيدة يعني اأن ابن �سوار »�رصق« 

عاها. وهذا يط������رح �سوؤالني  الق�سي������دة، وادَّ

متوا�سلني:

ول: ه������ل كان من عادة اب������ن �سوار اأن  االأ

ي�ستجيد بع�س ال�سعر فيّدعيه؟

والثاين: هل كان �سعر ابن �سوار �سعيفاً، 

أ�سعار النا�س  فهو يقوي �سعره مبا يدعيه من ا

وي�سيفه اإىل نف�سه؟ 

1- قال حمق������ق ديوان ابن �س������وار، وهو 

يعر�س مل�ساألة الق�سيدة املذكورة: اإنه التقط 

يف ق�سيدة البن �س������وار »بيتني هما للقا�سي 

 ،
)34(

أية اإ�س������ارة لت�سمينهما« ّرج������اين دون ا االأ

وهي:
 )35(

ل يف ذلك يف القطعة )289( وف�سّ

ح�سنهما  �سدغني  يف  ال��ب��ْدر  طلعة  ي��ا 

ال��ن��ظ��را ي�����س��ت��وق��ف  اأو  ال��ق��ل��ب  ي�����ذوب 

اإل��ي��ك ه��وًى  ���س��وٍق  م��ذ �سافر القلب م��ن 

ل����ه خ���ربا اأ����س���م���ع   ومل 
ُّ
ق����ط  م����ا ع�����اد 

اإْذ ن���وى ���س��ف��رًا  وه���و امل�����س��يء اخ��ت��ي��ارًا 

ال��ق��م��را ال��ع��ق��رب  راأى ط��ال��ع��ًا يف  وق���د 

قال حمقق الديوان يف احلا�سية »البيتان 

2 و3 ق������د �سّمنهما ابن �سوار وهما للقا�سي 

رجاين يف ديوانه 2: 766 – 777.   االأ

2- يف رواي������ة ابن �ساكر بع������د اأن �سدر 

احلكم ل�سال������ح ابن اخليمي »ا�ستجاَد بع�س 

أبيات ابن اإ�رصائي������ل وقال: من  احلا�رصي������ن ا

ينظ������م مثل هذا، ما احلام������ل له على ادعاء 

م������ا لي�س له؟ فابتدر ابن اخليمي وقال: هذه 

)36(
�رصقة عادة ال �رصقة حاجة..!«

أقّر باأخذ  وم������ن الطريف اأن ابن �س������وار ا

الق�سيدة )املّدعاة( ون�سبتها اإىل نف�سه، فقد 

)37(
قال ال�سفدي يف )الغيث امل�سجم(.

ديب الكامل  م������ام االأ »اأخ������ربين ال�سيخ االإ

أب������و الثناء حممود،  القا�سي �سه������اب الدين ا

ق������ال: قلت لل�سيخ جنم الدي������ن بن اإ�رصائيل: 

ّي �سيٍء ق�رصَّ قولك: الأ

ل����ك����دَت ت�����س��ب��ه َب����رق����ًا م����ن ث���غ���وره���ُم 

ال��ظ��ل��ُم وال�����س��ن��ُب!  ل���وال  ُدّر دم��ع��ي  ي���ا 
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عن قول �سهاب الدين بن اخليمي:

ي����ا ب�����ارق�����ًا ب�����اأع�����ايل ال���رق���م���ت���ني ب���دا 

ل���ق���د ح���ك���ي���َت ول���ك���ن ف���ات���ك ال�����س��ن��ُب

نه �ساعٌر جّيد ،تناول املعنى بكراً  فقال: الأ

 ف�ْسلًة لغريه«!..
ْ
فاأجاَد فيه، ومل يدع 

وهذه نظرة نقدي������ة �سليمة دقيقة؛ فقد 

ا�ستنف������د ابن اخليمي الفكرة، واختار لها ما 

ورة.  لزمه������ا، بح�سب روؤيته الفني������ة، من ال�سُّ

وهو الذي اختار البح������ر والقافية )الروّي(، 

واأدرج ذل������ك البي������ت يف مو�سعه م������ن �سياق 

الن�س.. 

ومن ثم كان ه������و �ساحبها، و�سعب على 

ابن �سوار اأن يجاري������ه فيها، واإن حام حولها 

وا�ستعار منها..

)6(

وهناك �سوؤال يُطرح يف هذا املجال: هل 

كان حكم ابن الفار�س البن اخليمي جماملة 

و حماباة؟ لقد �رّصح بهذا اأحد دار�سي الع�رص 

اململوكي: الدكتور حممد زغلول �سالم؛ فقد 

ترجم البن اخليمي وابن �سوار، ومر على ذكر 

الق�سيدة )املدعاة( وقدم تعلياًل ميثل وجهة 

مبنا�سبة ق�سيدة �سوفية عر�س 
 )38(

نظره، قال:

أّولها: لها البن �سوار ا

وف����ى يل م���ن اأه������واه ج���ه���رًا مب��وع��دي 

����دي ف�����اأرغ�����م ُع����������ّذايل ع���ل���ي���ه وُح���������سَّ

»يختلف اجتاه ابن اإ�رصائيل يف َوجِده هنا، 

وع�سقه عن اخليمي، فاخليمي كابن الفار�س 

لهي، يعرّبون عنه يف  م������ن اأ�سحاب الع�سق االإ

رموز م������ن �سور الع�سق املعروفة، وي�ستعينون 

بال�سفات احل�سي������ة للتعبري عما يرمون اإليه 

م������ن معاٍن �سوفي������ة تدور ح������ول حمبة اهلل، 

والتوق للو�سول اإىل نوره، واالئتنا�س بجنابه، 

�سكال املادية  أم������ا ابن اإ�رصائيل ف������ريى يف االأ ا

أو للخالق نف�سه، فهو  زيل ا �سوراً للوج������ود االأ

يتوّدد اإىل تلك املظاهر نف�سها، وال يرمز بها 

أتباع  كما يفعل اب������ن الفار�س و اخليمي من ا

مذهب الوجد كما �سّميناهم. وابن اإ�رصائيل 

اأقرُب اإىل اجتاه وحدة الوجود ووحدة ال�سهود 

،متاأثر باآراء ابن عربي، واحلريري. 

ومن هنا ن�ستطي������ع اأن نرّبر انعطاف ابن 

الفار�س نحو اخليمي وحكمه له بالق�سيدة، 

م������ع اقتدار ابن اإ�رصائي������ل يف ال�سعر وتفّوقه 

فنياً على اخليمي.ولكّن ابن الفار�س يرمي 

- يف ما ن������رى - بقوله: »حكيَت ولكْن فاتك 

أنه قد اأجاد �سنعة ال�سعر، ولكنه مل  ال�ّسن������ب« ا

يبلغ املراد من معاين ال�سوفّية على راأي ابن 

الفار�س واأ�سحابه«. 

فق������د ق������ّدر د. زغل������ول �س������الم اأن �سبب 

تف�سيل اب������ن الفار�س لق�سيدة ابن اخليمي 

هو �سبب فكرّي يتعل������ق مبو�سوع الت�سّوف. 
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وف�سل �سعر ابن �س������وار عاّمة على �سعر ابن 

اخليمي. 

وكان حمقق ديوان اب������ن �سوار اأكرث تنبهاً 

اإىل ما �سنعه ابن الفار�س )واإن اأعجبه حكم 

د. �س������الم على نقد اب������ن الفار�س( فقال اإن 

تلك املحاكمة التي جرت على يد »القا�سي« 

أبعُد مْرم������ًى من َرّد   »....ا
)39(

اب������ن الفار�������س

ن�س������ب الق�سيدة اإىل �سانعها. اإنها حكم على 

أ�سلوباً وبياناً.  �ساعرية جنم الدين: خي������االً وا

لقد حكم قا�س������ي ق�ساة ه������ذه امل�ساألة ابُن 

الفار�س البن اخليمي اأما َمْن �سهد املجل�س 

فلم يتفق يف احلكم مع ابن الفار�س، ومازالت 

الق�سية بني اأخٍذ َوردٍّ من وقتها حتى ع�رصنا 

احلايل...«. 

ونقل مم������ا قال د. زغل������ول �سالم، وراأى 

أن������ه كان يف ما كتَب يف املو�سوع »موؤكداً ُعلّو  ا

�ساأن ابن �سوار على ابن اخليمي، مف�ساًل له 

�ساعريًة و�سنعًة فق������د قال: كان ينقُح �سعره 

بخالف ابن اخليمي«. 

أق������ول: ال ن�ستطي������ع اأن نفهم نتيجة  ث������م ا

حكم ابن الفار�س عل������ى الوجه الذي فهمه 

د.زغلول �سالم، وتابعه عليه حمقق الديوان، 

فالتف�سيل كان عاّماً. وق�سية التحكيم كانت 

دب وال�سعر والثقافة  أه������ل االأ عل������ى مالأ من ا

خبار �سيئاً من  يف ذل������ك احلني، ومل ت������ورد االأ

اعرتا�سهم على حكم ابن الفار�س، وال كالماً 

عن حماباٍة وقعْت منه. 

ومن الطريف الذي يوؤكد ما نذهب اإليه 

من ف�س������ل ابن اخليمي على اب������ن �سوار اأن 

القا�س������ي ابن خل������كان وكان نائب احلكم يف 

بيات من اب������ن اخليمي،  القاه������رة طل������ب االأ

أبياتاً) يعني  فكتبه������ا له، وَذي������ل يف اآخره������ا ا

عل������ى الوزن والروي واملق�سد( و�ساأله احلكم 

. وهكذا �سار ابن 
)40(

بينه وب������ني من اّدعاها«

اخليم������ي ال�ساع������َر العايل املكان������ة من جهة 

دباء  و�س������ار الناقد الّذواقة: يحتك������م اإليه االأ

أي�ساً!.  وال�سعراء ا

)7(

أثارت ق�سيدة اب������ن اخليمي التي  وق������د ا

و�سفه������ا العبَّا�سي بالطنان������ة حركة معار�سة 

لها من عدد من ال�سعراء فيهم عفيف الدين 

)41(
التلم�ساين، واأول ق�سيدته:

ل���وال احل��م��ى وظ���ب���اٌء ب��احل��م��ى ع���ُرُب 

اأَرُب!  ال��ن��ج��دّي يل  ال���ب���ارِق  ك���ان يف  م��ا 

)42(
أي�ساً: وق�سيدته ا

�سجُب  ال���ه���وى  يف  اأين  ال���وج���د  اأي��ن��ك��ر 

ل���ه���ُب �����س����اط����ع  دخ������������اٍن  ك��������ّل  ودون 

أّول  وفيه������م �سه������اب الدي������ن حمم������ود، وا

)43(
ق�سيدته: 



77 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

دبي )النقد يف الع�رص اململوكي( من تاريخ النقد الأ

ق�����س��ى، وه����ذا ال����ذي يف ح��ب��ه��م ي��ج��ُب 

ال����ّروح حتت�سُب ت��ل��ك  ال��َوج��د  ِذم���ة  يف 

أبو الثناء حممود احللبي، و�سالح  وفيهم ا

الدي������ن ال�سفدي، وابن ف�س������ل اهلل العمري 

)44(
وغريهم..

. . .. . ....

وو�سل������ت ق�سي������دة اب������ن اخليم������ي اإىل 

ن�ساري  ندل�������س، وَخّم�سها اب������ُن خامتة االأ االأ

املتوفى �سنة 770 ه� يف مدينة املرّية. 

ويف  فق������د ق������ال: »يُخم�ُس ق�سي������دة ال�سُّ

�سهاب الدين اأبي عبد اهلل بن اخليمي ر�سي 

اهلل عنه ورحمه«:

م��ن��ك ال��ت��ج��ل��ي وم��ّن��ا ال�����س��رُت واحل��ُج��ب 

وك�����ل ُن���ع���م���ى ف���م���ن ع���ل���ي���اك ُت���ْرت���ق���ُب 

واأن���������ت اأن��������ت ال��������ذي اأب�����غ�����ي واأط�����ل�����ُب 

اأرُب غ�����ريه  يف  يل  ل���ي�������س  م���ط���ل���ب���ًا  ي����ا 

ي وانتهى الطلُب اإليك اآل التق�سّ

ي���ا ح���ا����رصًا �����رّصه ع��ن��دي ويف، وم��ع��ي 

اأع����ي �����س����واه  اأم  اأم����ل����ي  ذك������رك  اأغ������ري 

م���ا راق ع��ي��ن��ي ح�����س��ُن م��رت��ب��ِع  ت����اهلل 

مل�������س���ت���م���ِع اأو  مل�����������راأى  ط����م����ح����ت  وال 

اإال ملعنًى اإىل علياك ينت�سُب!..)45(

وقد اأمت ابن خامتة تخمي�س ق�سيدة ابن 

اخليمي كاملًة. 

وكان البن خامتة عناية بالت�سّوف، وكان 

ندل�س يف هذه  لل�سوفية �سوٌت ووجود يف االأ

املُّدة، وكان ل�سان الدين بن اخلطيب معا�رص 

اب������ن خامتة و�ساحبه ممن عن������ي بالت�َسوُّف 

أي�ساً.  واألف فيه ا

. . .. . ....

ومل يكن املق�سد ال�سويف –يف تقديري– 

ه������و وحده ال������ذي حدا بابن خامت������ة اإىل اأن 

يخم�س ق�سيدة ابن اخليمي، ف�سعر ال�سوفية 

ندل�سيني كث������ري، ولكّن ال�ساعر  امل�سارقة واالأ

�سباب فّنية  ندل�سي اختار تلك الق�سيدة الأ االأ

أي�ساً؛ وكان ذواقة وله كتاب يف �سعراء زمانه  ا

من اأهل مدينته »مزية املرية على غريها من 

 .
)46(

ندل�سية« البالد االأ

)8(

أو امل�سادفة )حني  خامتة: هذه احلادثة، ا

ع������رث �ساعر عل������ى ق�سيدة لغ������ريه فادعاها 

دبي  لنف�سه( كانت �سبباً يف حتريك املوقف االأ

يف القاهرة؛ ويف تداعيات جاءت بعد ذلك من 

معار�سة ق�سيدة ابن اخليمي، وهي معار�سة 

ندل�س، وامتدت يف  متادت من امل�رصق اإىل االأ

الزمن اأي�ساً وها هي ذي تتحّرك بعد �سدور 

ديوان ابن �سوار اأحد طريف النزاع حول تلك 

الق�سيدة. 

أو مل يُنقل  ومل يو�س������ح لنا ابن الفار�������س؛ ا

�سباب الفنية  عنه تف�سي������ل واف يخ�������سّ االأ

التي جعلته يرجح ن�سب������ة الق�سيدة الطنانة 
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– املّدعاة اإىل ابن اخليم������ي؛ ولكّن ا�ستقبال 
أو ال�ّسكوت يدّل  اب������ن �سوار احُلكم بالقب������ول ا

على ع������دم اعرتا�سه، واحتف������اء املعا�رصين 

م������ن ال�سعراء وغريهم باب������ن اخليمي ب�سبب 

ق�سيدته يوؤكد ذلك. 

وهناك خرب طري������ف يف فوات الوفيات، 

أّن ابن �سوار بع������د هذه الق�سية، وبعد  وهو ا

�سدور حكم اب������ن الفار�س »�سافر ابن �سوار 

 )47(
)ابن اإ�رصائيل( لوقته من الّديار امل�رصّية«

وهو �سف������ر الذي يريد اأن ينف�سل عن املكان 

واجل������ّو ال������ذي يحيط ب������ه ح������ول الق�سيدة 

امل�سهورة. 

دبي،  وال اأعرف كتاباًمن كت������ب النقد االأ

أو الداخل������ه حت������ت عنوانه الكب������ري اهتمت  ا

بامل�ساألة، من حي������ث كونها تت�سل بال�رّصقات 

�سب������اب الفنية«  دبي������ة، وم������ن حي������ث »االأ االأ

دبي الت������ي جعلت احلك������م ي�ْسِدُر حكم������ه االأ
 

- النقدي -. 

وكان الدكتور اإح�سان عبا�س يف ا�ستعرا�سه 

للنق������د يف القرن������ني ال�ساد�������س وال�سابع يف 

امل�رصق، ذكر النقد يف م�رص، وخل�س »دوره« 

)48(
تية : مور االآ يف االأ

1- و�سع قواعد املو�ّسح؛ 

اب������ن  دور  اإب������راز  يف  اال�ستم������رار   -2

الّرومي؛ 

3- حماولة �ساذجة يف النقد التطبيقي؛ 

4- الع������ودة اإىل النقد )بالقوة( اأي النقد 

املعتمد على اختيار ال�سور الغريبة؛ 

5- التو�س������ع بامل�سطل������ح البديع������ي اإىل 

اأق�سى حدوده. 

�س������ف اأن ن�سف عملية  وال ن�ستطي������ع لالأ

النقد التطبيقي الذي اأج������راه ابن الفار�س 

عل������ى الق�سيدت������ني، بو�سٍف مع������ني، ولكّن 

اخل������رب بتف�سيالته واأحوال������ه ونتائجه يعني 

م�ساركة نقدية على وجه من الوجوه، وحركة 

ف يف زمانه  أدبّي������ة ،وا�ستهواًء من ن�������سّ ُو�سِ ا

و�س������اف اجلي������دة ل�سعراء ُك������رث ملحاكاته  باالأ

والن�سج عل������ى منواله. اإنه������ا حيوية من نوع 

ع�رص  ما، �سنفتقد اأمثالها كلما اأوغلنا يف االأ

التالية. )حتى الع�رص احلديث(.

فوات الوفيات، 3: 413.  -1

من ترجمة ابن �ساكر له يف الفوات، 3: 413 – 426.  -2

فوات الوفيات، 3: 414 – 416.  -3

اختار ال�ّساعر البحر الب�سيط؛ ويف القافية: الباء امل�سمومة. و�سيتابع ذلك كل من ال�ساعر نف�سه، وابن �ِسَوار،   -4

وتابع هذا النمط عدد من ال�سعراء على �سبيل املعار�سة واملجاراة.

جل هذا احلرمان(.  يقول: ح�سبي اأن اأكون حمباً، ولو حمروماً، )مكتئباً الأ  -5

الهوام�ش
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جع������ل الدمع لغزارته – عل������ى �سبيل املبالغة املاألوفة يف مث������ل هذه املواقف – �سّيب������اً اأي �سحاباً ذا �َسوٍب:   -6

مطر. 

الو�َسُب: الوجع واملَر�س ،والتعب اأي�ساً.   -7

ذو �سلم )جغرافياً( مو�سع يف احلجاز يذكره ال�سعراء )يف الت�سوق اإىل الديار احلجازية، وحكايًة(.   -8

بطحاه������ا خمففة، و اأ�سلها بطحاوؤها. والبطحاء: املكان املّت�س������ع ميّر به ال�سيل فيرتك فيه الرمُل واحل�سى   -9

ال�سغار.

أُن�سب اإليها كما قال قدمياً جميل بثينة وكثري َعزة. 10- ال�ستغراقي يف حب املحبوبة ا

11- من معنى قول اأبي نوا�س )مقلوباً(:

تعجبني من �سقمي؟      �سحتي هي العجُب!    

12- ا�سته������ر هذا البي������ت كثرياً. وا�ست�سهد به ابن الفار�س وهو يحكم البن اخليمي على ابن �سوار يف خالفهما. 

مثال.  و�سار م�سري االأ

�سنان.  ال�ّسنب: جمال الثغر و�سفاءُ االأ

�سادة  �سنان وبيا�َسها عل������ى �سبيل االإ ذك������ر ابن اخليمي برقاً ب������دا، يلمع، وال�سعراء عادة يذك������رون جمال االأ  

أ�سنان هذه الفتاة اجلميلة  وي�سبهونه������ا ت�سبيهات متعددة، ق������ال ال�ساعر يخاطب الربق: لقد حكيت ببيا�سك ا

ولكن فاتك )مل يكن فيك( ذلك ال�سفاء واجلمال. )على نوع من الت�سبيه املقلوب(.

13- البان والعذب: نوعان من ال�سجر، يكرثان يف البادية. 

أراد ال�ساعر املعنى الثاين: فهو يعاين.  14- الطَرب: ما يكون يف النف�س من تاأثر: عن فرح و�رصور اأو غم وُحزن. وا

واحلَرُب: الويل والهالك؛ يقال: واحرباهُ عن اإظهار احلزن والتاأ�سف. 

�ستاذ حممد اأديب اجلادر- مطبوعات  15- دي������وان جنم الدين بن �سوار الدم�سق������ي )603 – 677 ه�( حتقيق االأ

جممع اللغة العربية بدم�سق 1431 – 2010 م. 

دب العربي، 3: 643  16- تاريخ االأ

ومل يرتجم الدكتور فروخ البن اخليمي يف كتابه. وهذا غريب. 

وىل من الواجب. ويجب الثانية من وجيب القلب )خفقانه(. 17- يجُب االأ

أتها: �سّبت. يقول - على املبالغة - اإنه اإذا بكى لفراقهم كان دمعه ك�سب ال�سحب  18- يف الديوان:متى �سّب،وقرا

للمطر.

قمار التي نورها ثاقب. 19- االأ

�سنان وح�سنها. وقد مرَّ ِذكُر ال�سنب. 20- الظلْم )بفتح الظاء امل�سددة (: بريق االأ

كفال ق������د نقل ما فيها من ُح�سن اأو جمال عن تلك  غ�س������ان )وت�سب������ه بها القدود( والكثبان وت�سبه بها االأ 21- االأ

الفتاة املذكورة احل�سناء!!

أو بكليهما.  عتاب: اإزالة العتب بقول اأو عمل ا 22- العتب معروف واالإ

 . 23- التقريب واخلبب نوعان من اجلْري، يقال: قّرب الفر�ُس وخبَّ

ويف الديوان: التقريب و احلنُب. وهو ت�سحيف. 

بتني ولكن حال دون ذلك موانع جعلتني بعيداً عنها )وذكر   يل مع املحبوبة، لقد النت وقرَّ
ّ
يقول ال�ساعر، الحظ 

أ�سباب البعد(.  التقريب واخلبب للداللة على بع�س ا
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24- فوات الوفيات، 3: 417.

25- ه������ذا ا�س������م جّد ال�ساعر فه������و »حممد بن �سوار بن اإ�رصائيل بن اخل�رص ب������ن اإ�رصائيل بن احل�سن بن علي بن 

نبياء؛ مل ي�ستثنوا. واإ�رصائيل هو يعقوب عليه 
�سالم، باأ�سماء االأ حمم������د بن احل�سني: وقد �سمى العرب، بعد االإ

ال�سالم. 

مام الذهبي(. 26- يف الديوان: 25 اأن ابن �سوار امل�سار اإليه كان يلثغ بالراء )عن االإ

دب  دب العربي 3: 521(، وتاريخ االأ 27- ق������دم الدكتور فروخ عليه: جالل الدين الرومي املتوفى 672 )تاريخ االأ

العربي - د. �سوقي �سيف – دار املعارف مب�رص، ج 7 �س 357 – 361.  

دب العربي للدكتور فروخ، 3: 520 - 526.   عالم للزركلي، 5: 55 وتاريخ االأ 28- انظر االأ

دب وال�سعر من  29- انظره������ا يف املرجعني املذكورين. وما يزال االهتمام باب������ن الفار�س م�ستمراً، يف جانبي االأ

جهة، والفكر ال�سويف الفل�سفي من جهة اأخرى. 

عيان، 4: 455. 30- وفيات االأ

دب العربي، 3: 521. 31- تاريخ االأ

32- معاهد التن�سي�س للعبا�سي – حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد )م�سورة عامل الكتب – بريوت(، 4: 172.

33- امل�سدر ال�سابق، 4: 174.

34- ديوان ابن �سوار، مقدمة املحقق: 24.

35- ديوان ابن �سوار: 371 – 372.

36- فوات الوفيات، 3: 414.

37- الغيث امل�سجم ل�سالح الدين ال�سفدي )م�سورة دار الكتب العلمية( ببريوت - 1411ه� - 1990م، ج 1 �س 192.

دب يف الع�رص اململوكي – حممد زغلول –�سالم – دار املعارف مب�رص – دون تاريخ، ج1 �س 244. 38- االأ

�ستاذ حممد اأديب اجلادر. مقدمة حتقيق الديوان – �س: 26. 39- االأ

40- فوات ا لوفيات، 3: 414.

41- امل�سدر ال�سابق، 3: 417.

42- امل�سدر ال�سابق، 3: 418.

43- امل�سدر ال�سابق، 3: 419.

44- معاهد التن�سي�س، 4: 174.

ر�ساد القومي – دم�سق  ندل�س������ي – حتقيق حممد ر�سوان الداية – وزارة الثقافة واالإ ن�ساري االأ 45- دي������وان ابن خامتة االأ

وىل – �س: 30. – الطبعة االأ
46- انظر مقّدمتي على الديوان.

47- فوات الوفيات، 3: 414.

وىل 1391 – 1971، �س: 592. مانة، موؤ�س�سة الر�سالة الطبعة االأ 48- تاريخ النقد – د.اإح�سان عبا�س – دار االأ

¥µ
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ت�سعى �لرو�ية ع������ر تاريخها �لطويل، ومن خ������ال �أعمدتها ورموزها �أن 

ن�س������ان، وهي بذلك تقدم جتارب  تق������دم �إىل �لقارئ تفا�سيل ودقائق حياة �لإ

جنا�س  �حلياة لقارئها، ولذلك فاإن قارئ �لرو�ية يختلف عن غريه من قّر�ء �لأ

دب مثل �ل�سعر، و�لق�سة �لق�سرية، و�مل�رسح، و�لفل�سفة، و�لفكر،  خرى من �لأ �لأ

وكتب �لجتماع و�لنقد. 

د�ب، وهي تتمتع ب�سعة �سدر  ألو�ن �لفنون و�لآ حت������اول �لرو�ية �أن تلم بكل �

فكار من خال م�سارها �لرو�ئ������ي، ولذلك ميكن �أن نقر�أ يف  لتوظي������ف كل �لأ

اأديب وكاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

الروايـة حياة فـي كتاب

عبد الباقي يو�سف

❁
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أ، �شيئاً من  أمث������ال �ل�شعوب، ونق������ر� �لرو�ي������ة �

مر بالن�شبة لرو�يات ماركيز،  �لتاريخ، كما �لأ

أ  أ �ل�شع������ر، ونقر� و�إيز�بي������ل �للين������دي، ونقر�

مر بالن�شبة لرو�يات  �لتحليل �لنف�شي كما �لأ

تول�شتوي، ود�شتويف�شكي. 

حتاول �لرو�ية �أن ت�شيء لقارئها جو�نب 

ن�شاين.  مبهمة من �حلياة ومن �ل�شلوك �لإ

بناء الرواية 

عندما نقول /رو�ية/ فه������ذ� يعني باأننا 

ن �أي رو�ية  �أمام /حكاية/ نتخذ منها عربة لأ

يف �لعامل حتمل يف جوهرها ر�شالة، حتى تلك 

حفادهن،  �لق�ش�ص �لت������ي ترويها �جلد�ت لأ

فاإنها حتمل مغزى وعربة وغاية. 

هذ� �أمر هام بالن�شب������ة لتقومي �أي عمل 

أنه ل يكف������ي، �إذ لبد من لغة  رو�ئ������ي، بي������د �

بيانية مع������ربة، ولبد من حبك������ة، ولبد من 

فنية، ولبد من تقنيات �رسدية جمالية حتى 

تتجّمل، وتتزّين بها تلك �لفكرة وتت�شكل لبنة 

لبنة يف درجات معمارية �لعمل �لرو�ئي، ثم 

تتق������دم �إىل �أفئدة �ملتلق������ي بحلتها �جلمالية 

على طبق من ذهب �لق�ص. 

�إن �أي رو�ي������ة جدي������دة عليه������ا �أن ت�رسق 

عل������ى �لعامل كعرو�������ص جديدة ليل������ة دخلتها، 

متتل������ك �آمالً و�أحالم������اً و�أمنيات، ومقومات 

حياتي������ة جديدة حتى ت�شتطي������ع �أن جتد لها 

منزلً، وتوؤ�ش�ص لعالقات �جتماعية و�إن�شانية 

رحبة. 

اإن الرواية اجليدة هي تلك الرواية التي 

تكتب بحرب ذهب الَق�س. 

دبية فيما  جنا�������س االأ لق������د تداخل������ت االأ

بينها، وهذا ال ي�سّكل �ستاتاً بالن�سبة للروائي 

دوات  املاهر على قدر ما يقدم غنى وعمقاً الأ

الق�س الت������ي ميتلكها، ولكن يف الوقت عينه 

ي�سّكل ه������ذا التداخل �ستاتاً بالن�سبة للروائي 

الذي هو يف درجة دنيا من مهارة الق�س، اإذ 

تتداخ������ل عليه املعطيات، فينتج رواية ركيكة 

�رصيعة حتت م�سميات �ستى مما يجعله يقف 

يف درجات متاأخرة بني زمالئه الروائيني. وال 

يحظى نتاجه الروائي باإقبال من القّراء. 

لق������د تقدم������ت وتط������ورت الرواية، مما 

آفاقاً رحبة ك������ي ت�ستفيد من  فت������ح اأمامه������ا ا

امل�������رصح، ومن ال�سعر، ومن الق�سة الق�سرية، 

وم������ن ال�سرية الذاتية، وم������ن املذكرات، ومن 

املو�سيقى، و من تقني������ات ال�سينما، وهذا ما 

جعله������ا ت������زداد قيمة وغنى وجم������االً وفنية، 

وبالت������ايل جعلها ت������زداد ر�سوخ������اً يف الثبات 

جنا�س  وهي توؤدي وظيفتها بني اأخواتها من االأ

خرى.  دبية االأ االأ

جنا�س  ما هو هام يف هذا التالقح بني االأ

أ  دبية بالن�سبة للرواية، هو اأنك عندما تقرا االأ

رواية جيدة، ت�سعر حقيقة باأنك قراأت رواية 

أ رواي������ة رديئة، ينتابك  جيدة، وعندم������ا تقرا

اإح�سا�س ذوقي باأنك قراأت رواية رديئة. 
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ذلك ب������اأن الرواية اجليدة 

تنج������ح يف اإيجاد مكان خا�س 

لها يف نف�سك بع������د اأن تكون 

منذ  ع�سيلتها  أذاقت������ك  ا ق������د 

وىل.  القراءة االأ

بقراءة  عندم������ا حتظ������ى 

رواي������ة جي������دة، ت�سع������ر باأنك 

قراأت رواية جيدة، ا�ستمتعت 

بجماليتها حت������ى واأنت تنظر 

اإىل ثوبه������ا وحذائه������ا، وعقد 

يزّين �سدرها،  ال������ذي  اللوؤلوؤ 

�ساور يف مع�سميها،  وبريق االأ

أذنيها،  وحل������ق اجلواه������ر يف ا

ت�ستن�سق عذوبة طيب ريحها 

نها عرو�س  ،واأنت تخلع عنها ثوب الزفاف الأ

دبي.  ذوقك االأ

جت������وب اأنظارك ب������ني ال�سط������ور �سطراً 

�سطراً، بني حدائق الكلمات حديقة حديقة، 

أ�سجار عالمات الرتقيم عالمة عالمة.  بني ا

اإنه������ا ت�ستطي������ع اأن تدخل������ك اإىل عاملها 

الكرنفايل احلافل ولو ملدة ال تتجاوز ب�سعة 

دقائق من الزمن. 

هم من ذلك هو اأنك بني حني وحني  واالأ

جواء الذوقية  حتّن اإىل ع�سيلتها، واإىل تلك االأ

الذهبي������ة، فت������وؤوب اإىل رحاب������ة ذاك الع������امل 

ال�سح������ري واأنت مت�سك بها ككنز ثمني وكلك 

توق للولوج اإىل تلك الرحاب املباركة، فتدرك 

دب  حينها اأن ما بني يديك هو �سيء مي�س االأ

اخلالد.

وظيفة الرواي�ة 

أننا  أ رواية ملجرد ا نح������ن ال نحتاج اأن نقرا

أ رواية، اإننا نحتاج اإىل اأن  نرغ������ب يف اأن نقرا

نرى عاملا كامال مل نره، ومل نقراأ عنه من قبل 

ن الرواية معنية بفتح عامل  يف الرواية، ذلك الأ

جدي������د اأمام قارئه������ا. الرواية التي ال حتمل 

بني غالفيها �سم�س������ا وقمرا وجنوما وبحارا 

و�سيف������ا وربيعا وخريفا و�ستاء كثري عليها اأن 

حتمل ا�سم رواية. 
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ن�س������ان، حتمل  الرواي������ة حتمل عب������ق االإ

رائحته الزكي������ة، اإنها اأكرث احل������االت �سفاء 

وان�سجام������ا م������ع تفا�سي������ل احلي������اة. تتغلغل 

الرواي������ة يف اأعماق اأر�سه������ا �س�����نوات طويلة 

مط������ار وتقلب  من العوا�س������ف والرعود واالأ

الف�سول حتى تخ������رج اإىل النور، حاملة ريح 

ر�س والنا�س والبيئة التي ولدت فيها.  االأ

ي�������رصح روالن ب������ارت منهج������ه يف قراءة 

الن�سو�������س الروائي������ة يف موؤلفات������ه ومنه������ا: 

ه�سه�س������ة اللغة ،خطاب عا�سق ،ولذة الن�س، 

والكتابة يف درجة ال�سفر. 

 يق������ول بارت: /الكتابة لي�ست �سيئا �سوى 

�سياء  �سياء الفق������رية والهزيل������ة لالأ بقاي������ا االأ

الرائعة واجلميلة يف دواخلنا/. 

ويقول بارت يف كتابه لذة الن�س: 

أ بلذة ه������ذه اجلملة ،هذه  /عندم������ا اأقرا

أنها  أو ه������ذه الكلمة ،ه������ذا يعني ا الق�س������ة، ا

جميعها كتبت بلذة. 

ويق������ول يف الكتاب ذات������ه: لذتي ال تقوم 

على و�س������ال ج�سدي مع م������ن اأحب، ولكنها 

تقوم على و�س������ال ج�سدي مع ما اأكتب ذلك 

اأن و�سال املحبوب مبعثه نزوة تورثني متعة، 

وو�س������ال املكتوب مبعثه �سه������وة تورثني لذة، 

ح�س يف  ح�������س يف املتعة زواالً، واإين الأ واإين الأ

اللذة دواماً/. 

تنري الرواي������ة الدروب اأمام الروح، تف�سح 

أو�سع للروؤية، لروؤية ما ال يُرى.  هام�سا ا

 الكلم������ات الروائية هي القناديل العالية 

املعلقة يف دروب الب�رص، اإنها القناديل الكربى 

وهي الر�سيد اإىل نهارات ال تنتهي من ال�سوء، 

والكات������ب الذي ي�ستغل يف الكلمات امل�سيئة، 

هو �سخ�س ي�سيء وميتلئ اإ�رصاقا وحياة. 

حتق������ق اأي رواية يف الع������امل اخللود عل�ى 

قدر ما تتفوح بروائح تربتها، فالرواية تقدم 

زمنا واأر�سا وجمتمع������ا، ولذلك فاإن ال�سدق 

ينفجر من اأكرث الكتابات الت�ساقا بتفا�سيل 

املحلي������ة، ولي�س ثمة �سبيل اأقرب اإىل العاملية 

فكار والتعابري.   من حملية االأ

يف كتاب������ه : »بحوث يف الرواية اجلديدة« 

يرى مي�سيل بوت������ور: لي�س الروائي هو الذي 

ي�سع الرواي������ة، بل الرواية ه������ي التي ت�سع 

نف�سه������ا بنف�سه������ا. . وع������ن تعريف������ه للرواية 

أ�ستطيع اأن  اجلديدة وكيفية كتابتها يقول: ال ا

أ بكتابة رواية اإال بعد اأن اأكون قد در�ست  أبدا ا

تنظيمه������ا �سه������ورا عدي������دة، واإال ابتداء من 

اللحظة التي اأجدين فيها مالكا املخططات 

ال�رصوري������ة الت������ي تب������دو يل فاعليتها معربة 

وكافية بالن�سبة للمنطقة التي ا�ستدعتني يف 

مر.  بدء االأ

ن�س������ان، هي كتاب احلياة  الرواية هي االإ

ك������رث اإ�س������اءة وو�سوحا، اإنه������ا ال�رصاج اإىل  االأ

عماق املظلمة.  االأ
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اأجواء الرواية 

ي�ستاأن�������س القارئ بالدخ������ول اإىل رحابة 

اأجواء الرواية، وهو ي�سعر باأنه يقراأ �سفحات 

اإن�سانية �سخ�سية يقدمها الروائي من خالل 

اللجوء اإىل الرموز، واخليال. 

نتع������رف هنا عل������ى بع�س مع������امل اأجواء 

الرواية من خالل امل�سهد الروائي التايل: 

تتالت النداءات عل������ى م�سمعه متداخلة 

باأزي������ز الريح وطقطقة اح������رتاق اخل�سب يف 

املوقد امل�ستقر اإىل جانبه، رغب بفتح عينيه 

لكن النعا�������س حمله مرة اأخرى اإىل ال�سكينة، 

لق������د تناول زجاج������ة كبرية م������ن النبيذ منذ 

ن ي�ستمتع بالدفء الذي ي�رصي  �ساعت������ني واالآ

يف عروقه، تناوله������ا على جرعات متالحقة 

ليتغل������ب على ال������ربد من جه������ة، ويتمكن من 

أيام �سابقة  النوم الذي مل يذقه طيل������ة ثالثة ا

من جه������ة ثانية ولكن الن������داءات ذاتها لبثت 

تت������واىل عليه من دون انقط������اع، اأح�س بثقل 

بداء اأي  جبل يف ج�سده لدرجة عدم قدرته الإ

حرك������ة ت�سّجعه على فتح عينيه، لبث متنقاًل 

أنه زوج  بني النوم واليقظة واأح�������س بلحظة ا

وىل ه������ي النوم، والثانية  أة االأ أت������ني، املرا المرا

ه������ي اليقظة، ولي�س ه������و لكنها رمو�سه التي 

اأخذت ت�ستيقظ هنيهة هنيهة وتتباعد مثلما 

تتباع������د غيوم عن �سم�������س حمتجبة، عندئذ 

أ�سباح تدور  اأخذ كل م������ا يف اخليمة �س������كل ا

حوله تارة، ويدور حولها تارة اأخرى. ت�سبثت 

�سفنجة الت������ي يتمدد عليها،  كفاه بطريف االإ

وحده������ا نريان املوقد تب������دد الظالم وحتيل 

أ�سباح ترتاق�س، اأدرك  �سي������اء املحيطة اإىل ا االأ

أنه يكاد يختنق عط�ساً، واأن ن�سبة املاء يف  للتو ا

ج�سده هبطت اإىل درجة ال�سفر ويف حلظة 

قف������ز حديث ر�سوله اإلي������ه اأن: مدمن اخلمر 

ميوت عط�ساً. مد يده اإىل بيدون املاء اأم�سكه 

أ�سه قلياًل  بيده وكاأنه �سفينة النج������اة، رفع را

اإىل اأن متكن من التق������اط فم البيدون بفمه 

فاأخذ ميت�س املاء البارد وي�سعر باأنه يخرتق 

عروقاً قاحلة ميدها باحلياة، مل يكن ي�سدق 

أنه  اأن كمي������ة املاء كلها فرغت يف جوفه لوال ا

�سعر بفراغ البيدون، عندها قذفه بع�سوائية 

�سفنجة وا�ستطاع  وجل�������س القرف�ساء على االإ

اأن مييز �سوت ابنه هذه املرة ومييز الكلمات 

التي يقولها. مللم اأجزاءه امل�ستتة ووقف على 

قدميه، لكنه �سقط يف مدخل اخليمة، بدت 

الرغب������ة يف النوم اأقوى م������ن مقاومتها وبدا 

اخلروج كاملوت. 

ى، واأي  ال ي������دري اأي جزء من الليل مت�سّ

جزء منه تبقى، لكن النداءات امل�ستغيثة تبعد 

احتم������ال اأي حماولة ن������وم اأو حتى ا�سرتخاء، 

اإنه������ا نداءات ابنه الوحيد يف هذا العامل، ابن 

خ������ر ال اأحد  اخلام�س������ة ع�������رصة الذي هو االآ

له يف العامل كله �سواه، ه������ذه النداءات ذاتها 
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ا�ستطاعت اأن توقفه على قدميه مرة اأخرى 

ليخرج اإىل �سفة النهر، ويرى عالمات االبن 

من خ������الل ال�سوء املوجه اإلي������ه وهو يعطي 

اإ�سارات االلتحاق به يف املركب الواقف على 

م�ساف������ة خّمنها رغم ثمله بكيلو مرت. عندها 

و�سع اإ�سبعني من اأ�سابع كفه اليمنى يف فيه 

واأطلق �سفري اال�ستجابة، فانطفاأ �سوء البيل 

وتوقفت النداءات، ت������رك ثيابه على ال�سفة 

حتت حجرة مل�ساء وق������ذف بج�سده املرتنح 

يف املياه، حت�س�������س حرارتها وهو مي�سي يف 

أثناء عملية الغط�س  االجتاه غط�س������اً في�سعر ا

أن������ه يدخل حت������ت بطانية فيوا�س������ل العوم  با

حت������ت املاء، وبغتًة اأح�س بخفقات �سديدة يف 

قلب������ه ا�سطرته اإىل التمه������ل، تناولته نوبات 

أمل مباغت على جهة  اإقي������اء حادة، وا�ست������وىل ا

أ�س الي�������رصى، تهدل������ت ع�سالته، انقلب  الرا

يوا�س������ل ال�سباحة على ظه������ره من خالل ما 

تبديه ي������داه بحركات متباطئ������ة على �سطح 

امل������اء وقد �س������درت منه غرغ������رة: احلقني 

أرباع  ي������ا جنم. كان اإذ ذاك قد قط������ع ثالثة ا

امل�سافة، راأى جنم الذي تناهت اإليه غرغرة 

أنه  أباه �سيغ������رق، وتذكر للتو ا اال�ستنج������اد اأن ا

تناول زجاجة كبرية من النبيذ، وما كان عليه 

ن ال يقوى على  أن������ه ثمل االآ اأن يناديه، البد ا

اال�ستمرار يف العوم، وعلى عجل ربط احلبل 

الطويل ببطن������ه وقذف ج�سده يف النهر وهو 

يح�������س بقوة ع�رصين رجاًل تندفع اإليه. كانت 

ب، ذاك  وىل التي ي�ستجديه فيها االأ امل������رة االأ

ب ال�س������ارم القا�سي املالمح القوي البنية  االأ

بيه احلبل املعت�س باملركبة  كاجلبل، ن������اول الأ

ث������م اآب اإليها ي�سحب احلب������ل اإىل اأن اأم�سك 

بيديه واأعانه يف ال�سعود على ظهر املركبة. 

اجته������ا اإىل ال�سبك ال������ذي كان خلف كل تلك 

الن������داءات. لقد كان ما علق ب������ه فوق قدرة 

جنم ولذلك ا�ستنجد باأبيه ليعينه على �سحب 

ال�سمكة ال�سخمة قبل اأن تفلت وهذا الثقل 

ذاته منعه حماول������ة قيادة املركبة التي تربط 

ب يدي������ه اإىل ال�سبك واأخذ  ال�سبك، م������د االأ

يتفنن ب�سحبه وال�سبك ي�ستجيب رويداً رويداً 

م������ع احلركات املتقنة مبه������ارة، وجنم يلتقط 

تلك احلركات ويختزنها يف ذاكرته. بهتا يف 

أ�سمال من  فجاءة االحتماالت عندما الحت ا

ب  بني ال�سبك، تبادال نظرات الهلع بيد اأن االأ

أة غارقة بكامل  لبث ي�ستجر حتى تبد ت امرا

ثيابها ال�ستوية. ت������رك ب�رصي كل �سيء وكاأنه 

نهاك  مل يع������د قادرا عل������ى مقاومة حال������ة االإ

التي ا�ستبدت بع�سالته، متدد منهوك القوة 

يف اأر�سية املركب������ة يتقفقف، عندئذ اأخذت 

خي������وط بي�ساء تبدد ظلمة الليل، بعد دقائق 

نهاك، هز  معدودة نه�������س حماوال مقاومة االإ

أ�س������ه ه������زات �رصيعة يف حماول������ة ال�سرتداد  را

�سفاء الذه������ن، وثب بحركة ريا�سية ن�سيطة 
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أة امل�سبوكة: ماذا �سنفعل يا  ووقف اأمام امل������را

ب�������رصي؟!. قالها جنم وقد اعت������اد اأن يناديه 

ب اأن  أ�سار اإليه االأ با�سمه يف املواقف اجلدية. ا

أثناء اال�ستدارة  يوجه املركبة اإىل اخليمة ويف ا

غدا يحل عنها ال�ِسباك اإىل اأن اأخرجها كما 

يُخ������رج �سمك������ة، وقفت املركب������ة على ال�سط 

فحم������ل ب�رصي الغريقة عل������ى ذراعيه داخال 

اخليمة واملاء ي�سح من فمها بغزارة، و�سعها 

�سفنج������ة: �سندفنها يا جن������م. قالها  عل������ى االإ

بلهجة ال تقبل النقا�������س وخرج من اخليمة، 

فلحقه االبن يبحثان عن مو�سع بالقرب من 

أياه عادا اإىل الغريقة حلملها  اخليم������ة، وملا را

اإىل احلف������رة، عندئذ وكاأنهم������ا يرياها للتو 

لفتت الثياب ال�ستوية الكثرية اأنظارهما، تلك 

الثي������اب التي توحي باأنه������ا تنتمي اإىل عائلة 

ثرية لي�ست من القرى املجاورة على قدر ما 

أ�سار البنه اأن ينزع عنها كل  هي ابنة مدينة. ا

تلك الثي������اب ويبقيها بثوب واحد، وان�رصف 

ينتظر يف اخلارج ،عن������د ذاك انبعث �سوت 

ف������زع من االبن وهو يه������رع كال�سهم الطائ�س 

ب  اإىل اأن �سقط على م�سافة بعيدة، حلقه االأ

فزعاً، حمله عل������ى ذراعيه اإىل النهر، هناك 

أبيه  انتف�س االبن ورمى بنف�س������ه يف ح�سن ا

والهلع ي�سيطر علي������ه: حتركت امليتة عندما 

نزعت عنها الثياب. 

ب: هذا تبّدا لك.  قال االأ

قال: لي�ست ميتة!.، 

قال: لكنها ميتة.

وامتنع االبن االقرتاب من اخليمة.. دنا 

ب بخطا وئيدة �سوب اخليمة وكاأنه يدنو  االأ

اإليه������ا اأول مرة، مد قدمه ب�س������يء من تردد 

وول������ج، كانت بع�س الثي������اب مرمية بجانبها 

أنين������اً خافتاً،  فم������د يده اإىل جبهته������ا، �سمع ا

أ�سه اإىل اخل������ارج وهتف: تعال يا جنم  م������ّد را

اإنها حي������ة. ثم عاد يوقد النار بالقرب منها، 

يخفف م������ن ثيابه������ا املبلول������ة ويغطيها بكل 

م������ا يف اخليمة من ثي������اب نا�سفة اإ�سافة اإىل 

البطانيت������ني الوحيدتني، ويف حلظة خاطفة 

وهو يف ذروة االن�سغال لتوفري دفء للغريقة 

أة الوحيدة  قفزت اإىل خميلته /باه������رة/ املرا

التي دخلت حياته واأم�سى معها �ست �سنوات 

من عمره، قفزت مهنة املحاماة اإىل ذاكرته، 

تذكر مكتب������ه، زبائنه، مرافعات������ه، ق�ساياه، 

دعاوي������ه، زمالءه، ق�رص الع������دل، كل ما كان 

ميالأ عامل������ه، �سقته املغلقة و�سط املدينة تلك 

ال�سقة الت������ي ال يت�سور نف�سه اأن يفتح بابها، 

خفاق الكربى، تذكر ال�ساعة  وتذكر �سبيحة االإ

العا�������رصة التي عاد فيها اإىل البيت وقد ن�سي 

اإ�سب������ارة اأحد اأ�سحاب الدعاوى فراأى رجاًل 

معها على �رصيره، اأوهم نف�سه باأنها ما تزال 

نائمة واأن ذلك تب������ّدى لناظريه، لكن الرجل 
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مل يرتك له حتى الوه������م عندما حطم زجاج 

النافذة وفّر منها. فاأ�سار اإليها اأن تلحقه من 

آنذاك يف  ذات النافذة املحطم������ة، كان جنم ا

اخلام�سة من عم������ره، وراأى نف�سه وحيداً يف 

العامل مع ابنه، مزق اإجازة احلقوق، ترك كل 

م������ا يعنيه يف املدينة، حم������ل ابنه واجته اإىل 

اأي ف�سحة تبعده عن �سجيج املدينة، ف�سحة 

بعيدة عن النا�س، راأى باأنه لن يحتمل البقاء 

ليلة واحدة يف ه������ذا ال�سجيج، اجته �سوب 

النهر وجلاأ اإىل خيمة اأحد ال�سيادين، اأح�س 

باأن روؤي������ة املاء تخفف عنه ه������ول ال�سدمة 

الت������ي يبذل حماوالته لن�سيانها وكاأنها مل تقع، 

كان يقول لنف�س������ه اإن كل �سيء يف هذا العامل 

�سياء التي ال  ممك������ن احلدوث حتى تل������ك االأ

نتوقع حدوثها ول������و بن�سبة واحد باملئة، بعد 

أي������ام ا�ستقر عل������ى فكرة �������رصاء خيمة وعّد  ا

ة �سي������د، وراح ين�سب خيم������ة على بعد من 

ال�سيادي������ن. ع�رص �سنوات متوا�سلة اأم�ساها 

يف هذه اخليمة، ع�رص �سنوات مل ير فيها وجه 

املدينة، يرف�س لق������اء اأي �سخ�س مهما كان 

قريب������اً، و�سنة بعد �سنة يك������رب معها جنم اإىل 

اأن اأ�سبح������ا �سديقني ميكن له اأن يذهب اإىل 

ال�سوق ويجلب كل حاجات اخليمة، ميكن له 

اأن يقب�������س قيمة ال�سمك م������ن التجار الذين 

ياأتون وي�سرتون منه على النهر، ع�رص �سنوات 

مل ي�س������رت ثوباً، مل يرتد ح������ذاء جديداً، ويتمتم 

أمل������ك ثمن النبيذ  لنف�سه ب�رصي������ة: ما دمت ا

فاإن الع������امل �سيكون بخري، مادمت قادراً على 

ال�������رصب فاإنني �ساأكون بخ������ري، وعندما يحل 

اأجلي فاإن هذا الرجل ال�سغري �سيكون قادراً 

اأن يحفر يل حفرة �سغرية: /يا �سجرة اخلوخ 

عند باب������ي اإذا مل اأعد يوماً فالربيع اآت دوماً 

اأزهري اأنت/.  يف امل�ساء ا�ستطاعت ال�سيفة 

اأن تفت������ح عينيها وب�رصي يقدم لها وجبة من 

ال�سم������ك وبع�س فاكه������ة اأح�رصها جنم للتو 

من ال�سوق، قال������ت وهي تفتح عينيها وكاأنها 

أنا،  ا�ستفاقت من نوم دام �سنة: يف اأي �سماء ا

ثم رنت اإليهما: عند اأي ملكني اأكون؟.

قال الرجل بوقار: كنت عالقة يف �سباكنا 

أتينا بك اإىل هنا، هذا ما جرى فجر اليوم.  وا

ثم خرج ليلحقه ابن������ه حتى تتناول �سيئا من 

الطع������ام، وبعد �ساعة ع������ادا لريياها ق�ست 

على ق�سم من ال�سمك والفاكهة. 

قالت: كنُت جائعة، يبدو باأن الطعام اأعاد 

ن اأدرك ما حدث، لكن  اإيل بع�������س وعيي، االآ

يام اإىل اأن 
بحق اهلل ه������ل لكما ا�ست�سافتي الأ

أتدبر اأمري.. الليلة اأو غداً �سياأتون يبحثون  ا

عن������ي يف النهر. .اأطل������ب منكما اأن تخفياين 

أة ح������دث بالفعل، ففي  عنه������م. ما قالته املرا

�سبيح������ة الي������وم التايل ج������اءت دوريات من 

ال�رصط������ة والغوا�سني يبحث������ون عن فتاة قيل 

باأنه������ا غرقت يف النهر وطيل������ة �سهر كامل مل 
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تنقطع ال�سي������ارات عن امل������كان، حتى رجال 

ال�رصطة لبث������وا مي�سطون املوق������ع اإىل جانب 

الغوا�س������ني الذين يبحثون عنها يف كل مكان 

من النهر امل�سجور حت������ى فقدوا اأمل العثور 

مل عندما  عليه������ا، لكن النا�س مل يفق������دوا االأ

أو ميتة له  علم������وا اأن م������ن يعرث عليها حي������ة ا

مكافاأة مبئت������ي األف ل������رية، وكان هذا يدفع 

ح�سوداً كب������رية من ال�سيادي������ن و الغوا�سني 

أثر  للبح������ث ليال نهاراً علّهم يج������دوا لها اأي ا

فينالوا املكاف������اأة املجزية. ذات يوم ال تدري 

كي������ف خرجت منها عبارة: اأال تفكر اأن متنح 

جنمك مئتي األف لرية؟.  

حمل زجاجة النبيذ وخرج يتناولها عند 

مدخ������ل اخليمة. اأح�ست ذكرى باأنها جرحته 

فطلبت من جنم اأن يعتذر بدالً عنها..

خيوط الرواية 

ن�س������ان، هي كتاب احلياة  الرواية هي االإ

ك������رث اإ�س������اءة وو�سوحا اإنها ال�������رصاج اإىل  االأ

عماق املظلم������ة. يقول د. ه�. لوران�س عن  االأ

أنني روائ������ي، فاإنني  مهنت������ه الروائية )مب������ا ا

أ�سمى درجة من القدي�س والعامل  اأعد نف�سي ا

والفيل�س������وف وال�ساع������ر. فالرواية هي كتاب 

احلياة امل�سع(. ويقول الناقد اليونل تريلنيج 

ع������ن الرواي������ة: )اإن الرواي������ة بح������ث م�ستمر 

وميدان بحثه������ا هو العامل االجتماعي، ومادة 

حتليلها هي عادات النا�س التي تتخذ دليال 

ن�سان(.  على االجتاه الذي ت�سري فيه نف�س االإ

لق������د حاولت الرواية ع������رب تاريخها امل�سيء 

ن�سان وتقدمه اإىل نف�سه، وت�سعى  اأن تنقذ االإ

للدفاع عن حريت������ه وعن حقه يف حياة حرة 

كرمية.

ن�سان ال  زمنة الهادئة التي كان االإ  اإن االأ

يقاوم فيها �سوى وحو�������س نف�سه قد م�ست، 

اأي اأزمنة جوي�س وبرو�ست، ياأتي الوح�س يف 

روايات كافكا من اخلارج وي�سمى التاريخ اإنه 

مل يعد ي�سبه قطار املغامرين اإنه ال �سخ�سي، 

دارة ع�سري احل�ساب، غري وا�سح وال  ع�سري االإ

يفلت منه اإن�سان. 

اإنها اللحظة - غداة حرب 1914- التي 

راأت فيه������ا كوكبة كب������ار الروائيني يف اأوروبة 

زمنة  الو�سطى واأدركت املفارقات النهائية لالأ

احلديثة. 

اإن مراح������ل تاريخ الرواية �سديدة الطول 

أبدا م������ع التغيريات التكتيكية  ال عالقة لها ا

للمو�س������ات كما اإنه������ا متتاز به������ذا اجلانب 

أو ذاك م������ن الكائن ال������ذي تدر�سه يف املقام  ا

مكان������ات املت�سمنة يف  ول وهك������ذا فاإن االإ االأ

االكت�ساف������ات الفلوبريي������ة للحي������اة اليومية مل 

تط������َور على نحو كامل اإال بع������د �سبعني �سنة 

على مبَدع جيم�س جوي�س ال�سخم. 

تت�سكل خيوط الرواي������ة لتوؤرخ اإن�سانا يف 

موقف، توؤرخ موقف������ا يف اإن�سان، توؤرخ املجد 
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وكذلك ت������وؤرخ الف�سل، كل ه������ذه ال�سيحات 

دبي هي  بداع االأ الروائي������ة املدوية يف عامل االإ

ن�سان ومن روحه،  دم������وع تنهمر من �سمري االإ

ن�سان،  حتاول اأن تُلفت النظر اإىل روؤية هذا االإ

اإىل اللحظات الق�سرية التي حتمل اأحداثا ال 

يلتفت اإليها اأح������د، اأجل فاإن وظيفة الرواية 

تكم������ن يف مقدرتها عل������ى اأن جتعلك تلتفت 

لوقائع مرت وفاتك اأن تتاأملها،  وهي بذلك 

متنحك هذه الفر�سة الذهبية جمددا. 

الواق������ع اأن املوهب������ة لوحده������ا ال تكفي 

ليق������دم املوهوب رواي������ة جي������دة، ولكن ثمة 

تفا�سيل ال يراها وال يلم�سها وال يحياها اإال 

املب������دع نف�سه، ثمة اأ�رصار ال تنك�سف اإال اأمام 

روح املبدع ذاته، اإنه ميتلئ بالعامل واحلياة مع 

كتابة كل �سفحة جديدة. 

 اإن الرواي������ة هي ه������واه الوحيد وعندما 

يبعد عنها ي�سعر باأنه خ�رص العامل برمته لذلك 

أمل وهو ينفجر  يهرع عائ������دا اإليها بحرق������ة وا

ندما عل������ى تركه لها فيقدم له������ا، االعتذار 

ويطبع على جبينها قبالت �ساخنة. 

تنري الرواي������ة الدروب اأمام الروح، تف�سح 

أو�سع للروؤي������ة، لروؤية م������ا ال يُرى.  هام�س������ا ا

الكلمات الروائية هي القناديل العالية املعلقة 

يف دروب الب�������رص، اإنها القناديل الكربى وهي 

الر�سي������د اإىل نهارات ال تنته������ي من ال�سوء، 

والكات������ب الذي ي�ستغل يف الكلمات امل�سيئة، 

هو �سخ�س ي�سيء وميتلئ اإ�رصاقا وحياة.

رحابة عامل الرواية 

الول������وج اإل�������ى عامل الرواي������ة الرحب، هو 

خروج من عامل الواق������ع ال�سيق، عامل الرواية 

أو�سع اأفقا.  يفتح اأمام املخيلة جماالت وروؤى ا

�سح   يف عامل الواق������ع اأنت حمكوم بل باالأ

اأنت مقيد ومكبل بتابوهات الواقع التي تكاد 

تر�سم لك كل خطوة تخطوها، وكل كلمة تتفّوه 

به������ا، وكل نظرة تنظرها، بي������د اأنك يف عامل 

ن�سان الرحيبة،  الرواية حتلق يف ف�ساءات االإ

ن�سان كما هو بفطرته ومدركاته، تراه  ترى االإ

بخريه و�رصه، تراه بقم������ة جناحه تراه بذروة 

ف�سله. فالروائ������ي املتمكن من عمله عليه اأن 

يكون فيل�سوفا، و�ساع������را، وفقيها، وحكيما، 

وقا�سيا. يكون واقعيا اإىل اأق�سى حد، ويكون 

أنه يكتب كتاب  أبعد م������دى ذلك ا خياليا اإىل ا

احلياة، فالق������ارئ ال يطلب من الروائي كما 

أو الفقيه، اأو عامل الفلك،  يطلب من ال�ساعر، ا

أو الفيل�سوف، اإن������ه يطلب من الروائي عاملا  ا

كامال بكل تل������ك املعارف، وكل رواية جديدة 

عليها اأن حتمل عاملا جديدا حتى بفرا�ساته 

وهبوب رياح������ه، واإال فاإنه يخفق يف مهمته، 

ويخفق يف اأن يكون له قراء. 

يعتم������د فرانز كافكا يف معظ������م اأعماله 

الروائية على حلم اليقظة، ي�ستيقظ لديه / 

غريغوار �سم�سا / من احللم فريى نف�سه وقد 

اأم�س������ى ح�رصة �سخمة، وهن������ا ميكن مقارنة 
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احلل������م بالواقع من خ������الل �ساع������ي الربيد 

الفرن�س������ي ال������ذي كان يجل������ب لل�سورياليني 

ر�سائله������م مل������دة ثالثني �سنة وق������د بنى قلعة 

�سغرية بحج������ارة كان يحملها م������ن الطريق 

خالل يومياته يف توزيع الر�سائل وقد اأجاب 

على �سوؤال������ه عن �سبب ذل������ك قائال: عندما 

ن�س������ان اأن مي�سي ثالثني �سنة  يك������ون على االإ

يف الطريق نف�سها، فلن يكون لديه �سبيل اإىل 

اإنقاذ نف�سه من الرتابة اإال باإبداع �سيء حلم 

به.

ع������امل الرواية ي�ستقط������ب جمهورا هائال 

ن هوؤالء  من خمتلف �رصائح ع�ساق القراءة الأ

القراء يرغبون يف ق������راءة ذواتهم من خالل 

قراءة الرواية التي تتحول يف بع�س مراحلها 

آة ينظر فيها الق������ارئ اإىل ذاته بنقاء  اإىل مرا

وهذا ح������دث معي كثريا يف اأعم������اق الليايل 

أتقلب يف الفرا�������س واأقلب  أن������ا ا ال�سامت������ة وا

�سفحات رواية جديدة اأقراأها.

 ولي�������س عبث������ا اأجدادن������ا الذي������ن كانوا 

مي�سون الليايل الطوال على �سوء الفواني�س 

لقراءة الروايات ال�سخمة التي حتتوي اآالف 

ال�سفحات، ذاك اجلمه������ور العريق واملحب 

للرواي������ات الطويلة على اأ�س������واء الفواني�س 

والقناديل واللمبات لي������ال، ويف النهار حتت 

ياب على حافة الرتع  �سجار والذهاب واالإ االأ

والط������رق الزراعي������ة القروي������ة الهادئة وهم 

يقلبون �سفح������ات تلك الروايات وي�ستمتعون 

بالدخ������ول اإىل عاملها، ه������ذا اجلمهور الذي 

أيامنا ه������ذه ومازال يتلهف لقراءة  ميتد اإىل ا

الرواية والدخول اإىل عاملها.

هنا ميكن للرواي������ة اأن ت�سفي املهوو�سني 

وكذلك املر�س������ى الع�سابيني، اإنها توؤدي دور 

املو�سيقى يف تقدمي العالج للمر�سى. 

 تقدم الرواي������ة �سخو�سا ميكن اأن نتعلم 

منهم، ميك������ن اأن نحذو حذوه������م يف العقل 

ن الرواية عامل  واحلري������ة واجلن������ون مع������ا الأ

ن�سان  �سادق جريء ويحمل كل ح�سا�سيات االإ

جتاه ق�سية النقاء الروحي وجتاه ال�سفافية 

ن�ساني������ة الت������ي ب������ات يفتقده������ا اإن�ساننا  االإ

املعا�رص.

م التي   الرواية ه������ي احلبيبة وه������ي االأ

تنتظ������ر اأوالدها ليعودوا م������ن العمل متعبني 

فريتاح������وا على �سدره������ا وير�سعوا حليبها، 

بدي������ة التي دوما تنتظ������ر اأوالدها يف  م االأ االأ

من. �سكنهم االآ

 حمظ������وظ ذاك الذي ي�س������رتي مثلك كل 

مطلع �سه������ر رواية جدي������دة لتنتظره ثالثني 

يوم������ا اإىل اأن ياأتي بغريه������ا، فتنتظره ثالثني 

يوما اإىل اأن ياأتي بغريها. 

ال�سوت الن�سوي يف الرواية 

املراأة جتيد احلكي ال�رصدي ب�سكل مييزها 

أدبها بخ�سائ�س  عن الرجل، ومن هنا ات�سم ا

اأغنت جن�س الرواية يف العامل. 



الروايـة حياة فـي كتاب

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 92

الرواية الن�سوية هي الرواية التي تكتبها 

أة، هذا  أة من كونها امرا أة وتقدم فيها املرا املرا

التقدمي ال������ذي يك�سب خ�سو�سية كونه ياأتي 

أبل������غ واأدق تعبريا عن  أة التي هي ا بقلم امل������را

نف�سه������ا من الرجل، ومن هن������ا كان م�سطلح 

دب الن�س������وي/ الذي اأح������دث وما يزال  /االأ

يحدث الكثري من اجلدال حول م�رصوعيته. 

بداع  أرك������ز هنا عل������ى وجود  ف������وارق االإ ا

ال������ذي  دب  االأ وخ�سو�سيات������ه ومتاي������زه يف 

أة �س������واء يف بالدنا اأم يف خمتلف  تبدعه املرا

أن������ه بذات  أنح������اء الع������امل، هذا ال������ذي اأرى ا ا

أة خ�سو�سيتها  امل������را الوق������ت ي�سفي عل������ى 

كاأنثى خمتلفة ع������ن خ�سو�سية الرجل �سواء 

من الناحي������ة ال�سيكولوجي������ة اأم من الناحية 

أة لي�ست رجال كما اأن الرجل  اجل�سدية. فاملرا

أة، وهذا اخلالف هو الذي ي�سفي  لي�س امرا

خ�سو�سية عل������ى كل واحد منهما ويدفع كل 

ن كل واحد  خر، الأ واحد منهما للحنني اإىل االآ

خر، ثم يرى باأنه ال  يفتقد يف ذاته ما لدى االآ

خر.  يكتمل اإال بوجود االآ

مر الطبيعي اأن يكون  من هنا فاإنه من االأ

أة غنيا مبزاياها يف اأي منطقة من  اأدب امل������را

العامل ،ومعربا عن وجهة نظر وقلق وم�ساعر 

غلب يكون  أة ب�سف������ة عامة، وهو على االأ املرا

خال�س  اأكرث ثراء بتفجري العواطف وم�ساألة االإ

أة عندما  والعف������اف يف احلب ذلك اأن امل������را

حتب �سخ�س������ا وتنظر اإىل االرتباط به، فهي 

تكون على يقني باأن هذا الرجل هو م�ستقبلها 

نه������ا ال ت�ستطيع اأن تتزوج غريه، وهي على  الأ

مر  ع�سمت������ه، بينما عن������د الرجل، ف������اإن االأ

خمتلف بع�س ال�سيء، والف�ساء مفتوح اأمامه 

أة، وهذا ما  حتى وهو مت������زوج باأكرث من امرا

أة والرواية  نلمحه يف الرواية التي تكتبها املرا

غلب يف بالدنا،  التي يكتبه������ا الرجل على االأ

أة  حي������ث نرى م�ساعر القل������ق دائمة لدى املرا

حتى وزوجه������ا يف ال�سبعني من عمره، ورمبا 

خري  تبق������ى هذه امل�ساعر لديها حتى اليوم االأ

يف حياته������ا، بينما يف الرواي������ة التي يكتبها 

أة حتى  الرجل فاإنه مبجرد ال������زواج من امرا

لو كان يكربها بثالث������ني �سنة، في�سعر بحالة 

من اال�ستقرار الزوجي معها حتى لو ف�سلت 

بينهما قارتان. 

اإنها ثنائي������ة مكملة لبع�سه������ا، وهذا ما 

خر،  يجعل التمايز ثراء لكل واحد بالن�سبة لالآ

وبالتايل يجعل م������ا هو مفقود لدى اأحدهما 

خر.  موجودا يف االآ

دب الن�سوي،  أ االأ أق������را اإنن������ي كث������ريا م������ا ا

وعندما اأقع على جملة حتتوي على جمموعة 

دب الن�سوي واأملح  أبا�رص باالأ اإبداع������ات فاإنني ا

دب،  تل������ك اخل�سو�سية املتمي������زة يف هذا االأ

أ ق�سة  أق������را غلب فاإنن������ي عندما ا وعل������ى االأ

لكاتبة فينتابني �سعور باأنني اأقف يف حافلة 
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أنا  أة ت�������رصد حكاية ل�سديقتها وا ما اأمام امرا

أ  اأختل�س ال�سم������ع اإليهما، يف حني عندما اأقرا

ق�سة لكاتب فينتابني �سعور باأنني اأقف خلفه 

خل�س������ة وهو جال�س على مائ������دة كتابة يكتب 

�سيئا �رصيا بينه وبني نف�سه ب�رصية تامة. اإذن، 

خر موجودا بقوة  أة يكون االآ عندما تكتب املرا

خر  وه������ي تكتب، بينما الرجل فيلغي هذا االآ

أثن������اء عملية الكتابة كم������ا اأظن يف الروايات  ا

أته������ا �سواء يف بالدن������ا اأو يف العامل،  الت������ي قرا

أ رواية لكاتب حت������ى لو كانت  أق������را فعندم������ا ا

أة فاإنن������ي ال اأجد ح�سور  تتناول حي������اة امرا

أة يف تلك الرواية على قدر ما اأجد راأي  امل������را

أ رواية  أة، بينما عندم������ا اأقرا الرج������ل يف املرا

أة فاإنني عند ذاك  لكاتب������ة تتحدث عن ام������را

أة.  أ املرا اأقرا

أ �سيمون دي   من هن������ا فاإنني عندما اأقرا

خر/ اأو يف /مذكرات  بوفوار يف /اجلن�س االآ

أة العجوز/ �ساأرى  فتاة ر�سين������ة/ اأو يف /املرا

أ /الوجود  أق������را خالف������ا يف التعاب������ري عندما ا

والع������دم/ ل�سارت������ر على رغم ق������وة العالقة 

أ اإيزابي������ل الليندي يف  بينهم������ا. وعندما اأقرا

رواح/ �ستختلف  /اإيفالونا/ اأو يف /بي������ت االأ

أ /مائة عام من العزلة،  قراءتي عندم������ا اأقرا

اأو احلب يف زمن الكولريا/ ملاركيز، على رغم 

قوة تاأثري �سارتر على /اإيزابيال/، وكذلك مع 

أنديانا، وكون�سويلل������و، وم�ستنقع ال�سيطان،  /ا

وال�ساحرة ال�سغرية/ جلورج �ساند، فهي تكون 

خمتلفة من حي������ث املبنى واملعنى عن /مدام 

بوفاري/ التي اأبدعها غو�ستاف فلوبري رغم 

خ�سو�سية العالقة بني الكاتبني، وهذا يكون 

أ�سد العيون زرقة/  مع توين موري�س������ون يف /ا

و /�س������وال/ ومع فوكر يف /ال�سخب والعنف 

اأو يف نور يف اآب/. ومع فرن�سواز �ساغان يف 

ألبري كامو يف / أيها احلزن/ وا /�سباح اخلري ا

الغريب/. وعلى قدر هذه اخل�سو�سية وهذا 

دبني يكمن الرثاء يف  بداعي بني االأ التمايز االإ

أة مبدعة اأ�سيلة ومتميزة  بداع، وتكون املرا االإ

اإىل جانب الرج������ل يف ثنائية اإبداعية مكملة 

لبع�سها. 

أة ه������ي التي تنج������ح يف اأن تقدم  اإن امل������را

أة،  هذا التق������دمي الذي لي�س  نف�سه������ا كام������را

بو�سع اأحد اأن يقدمه غريها. 

عندما يتح������دث الروائي ع������ن حميمية 

نه  أة، فاإنه يتح������دث بطالقة الأ عالقت������ه باملرا

آث������ره، وعن مزاي������ا فحولته.  يتح������دث عن ما

أة ع������ن حميمية هذه  وعندما تتح������دث املرا

العالق������ة، فاإنها تتحدث ب�س������يء من احلياء 

نها ت�سعر باأنها تف�سح �رّصاً من اأ�رصار بنات  الأ

أك������رث نقاط اأخواتها  جن�سه������ا، وتروي خفايا ا

�سعفاً وخد�ساً للحياء. 
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كلمة اخلتام 

عندما نقراأ ق�سة ق�س������رية، فاإننا ن�سعر 

باأنن������ا تعرفنا على فك������رة، اأو على منظر، اأو 

أو عل������ى موقف. وعندما  عل������ى لقطة ذكية، ا

نقراأ ق�سيدة ن�سعر باأننا عرفنا �سيئاً من دفق 

أ  ن�ساني������ة، وعندما نقرا حميمي������ة امل�ساعر االإ

م�رصحاً ن�سعر باأنن������ا عرفنا �سيئاً من طبيعة 

ن�سانية املتداخلة، وعندما نقراأ  العالقات االإ

الفك������ر، ن�سع������ر باأننا عرفن������ا بع�س وجهات 

أ الفل�سفة،  النظ������ر اجلدي������دة، وعندما نق������را

ن�سعر باأنن������ا عرفنا �سيئاً جدي������داً من تاأويل 

أ  الرتاث الفكري الب�رصي. ولكننا عندما نقرا

الرواية، ن�سعر باأننا تذّوقنا كل هذه املعارف 

داب والفنون، ن�سعر باأننا  ألوان االآ أ�س������كال وا وا

ندخل اإىل بالد جدي������دة مل ندخلها من قبل، 

ولذلك فاإن قراءة كل رواية هي مبثابة دخول 

بلد جديد، مبثابة التعرف على �سعب جديد 

مل نعرفه من قبل، هي مبثابة اكت�ساف �سعرية 

جديدة مل نلتفت اإليها من قبل، مبثابة واقع مل 

يرث انتباهنا من قبل. 

أ،  مع ق������راءة الرواي������ة ن�سعر باأنن������ا نقرا

ونتعلم، ون�سم������ع املو�سيقى، نت������ذّوق ع�سيلة 

اإيقاع الكلم������ات، ن�ساهد امل������دن واله�ساب، 

والطرقات املزدحمة بالنا�������س، نتذّوق طعم 

ولون اجلم������ال، ندخل غرف النوم املخملية. 

الرواي������ة اجليدة هي تلك الت������ي ت�ستطيع اأن 

حتقق لقارئها كل هذه امليزات، واإن مل تتمكن 

من ذل������ك فاإنها تكون رواي������ة اأقل من مرتبة 

اجليدة. 

تاريخ الرواية غني باأ�سماء كبار �سّناعها 

وموؤ�س�سيها ومبدعيها، وكل روائي ترك ب�سمة 

أّرخ ملرحلة جديدة من  عل������ى الفن الروائي، وا

الرواية. وقد حظيت باأعلى ن�سب من حتقيق 

أنها  اجلوائ������ز، ومنا�سبات االحتفاء بها، كما ا

قّدم������ت اإىل العامل جواهر الف������ن ال�سينمائي، 

وفيما بعد التلفزيوين. وحققت ن�سب عالية 

داب، وهي  يف احل�سول على جائزة نوبل لالآ

حتق������ق اأعلى الن�سب يف املبيعات يف معار�س 

الكتب التي تقام يف �ستى اأنحاء العامل. حققت 

جنا�س  الرواية ح�سوراً ذهبياً بني زميالتها االأ

كرث اإقباالً  خرى فكانت الكتاب االأ دبية االأ االأ

عليه الذي ي�ستاأن�س به القارئ ويتزّود به من 

ن�سانية. ألوان املعارف وامل�ساعر االإ ا

1 - نحو رواية جديدة -اآالن روب غرييه- ترجمة م�سطفى اإبراهيم م�سطفى -دار املعارف- القاهرة. 

2 - ن�سوء الرواية -اإيان واط- ترجمة عبد الكرمي حمفو�س -وزارة الثقافة-،  دم�سق 1991 

أبو زيد -املركز الثقايف، العربي- بريوت1996. 3 - القارئ يف احلكاية -اأمربتو اإيكو- ترجمة اأنطون ا

املراجع البحث



95 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

الروايـة حياة فـي كتاب

¥µ

مريكي -بيرت هاي  ترجمة هيثم علي حجازي، وزارة الثقافة- دم�سق. دب االأ 4 -  موجز تاريخ االأ

أ ريت�س������اردز، فل�سف������ة البالغ������ة  ترجمة نا�رص حالوي، و�سعيد الغامني �،  جمل������ة العرب والفكر العاملي-  5 -  اإ.ا

ربيع1991. 

�سالمية- الكويت  وقاف وال�س������وؤون،  االإ 6 - اإم������ام احلكم������ة -رواية- عب������د الباقي يو�سف -من�س������ورات وزارة االأ

.2010
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�سطورة والرمز، باختالف  �سيجد الباحث �سعوبة يف الف�سل بني الواقع والأ

�سطورة.  املوقع الذي يتخذه للنظر يف تلك البنية الفكرية واحَلدِثيَّة الكونية لالأ

�سطوري، كان  �سطورة، والفكر الأ أبنا على ت�سنيفه اليوم يف ب������اب الأ اإن م������ا دا

بالن�سبة للذين عا�سوه من قبل، واعتقدوه، واقعاً فكرياً وحملته اإلينا، على بُْعِد 

ُقم، والتي يجتهد الدار�سون  دبيُة والدينية، املدونة على الرُّ العهد، الكتاباُت الأ

يف ا�ستكناه رموزها، وا�ستنطاق اأحداثها، لي�سلوا اإىل مقاربة مو�سوعية لواقٍع 

اأديب وم�رصحي وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

احلطام املتوهج

بقايا رموز واأ�ساطري يف املوروثات

عبد الفتاح روا�س قلعه جي

❁
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وفكٍر يف�صلنا عنهما زمن مرتاكم. لهذا كان 

من الع�ص������ر ر�صم حدود وا�صح������ة، ونهائية 

�صاطر. لعديد من الأ

اإن بع�ص الق�ص�ص التي يعتربها بع�صهم 

أ�صطوري������ة قدمية، يعتربها  جم������رد حكايات ا

اآخرون م������ن موقع فكره������م الديني حقيقة 

تاريخية، وخا�صة فيما يت�صل بتاريخ وق�ص�ص 

نبياء. الأ

روا�صب قدمية و�صياغات جديدة

�صط������ورة، التي تفرتق عن اخلرافة  اإن الأ

وعن احلكاية ال�صعبي������ة، لها دائماً حقيقتها 

البدئي������ة اخلا�صة بها. كم������ا اأن لها حركيتها 

أو متبدلة، وزمن  �صمن جغرافي������ة مبهم������ة ا

دائري غام�ص يكف������ي مرتبط بحركة الفكر 

والطبيعة. وداخل ه������ذه الدائرة الزمانية - 

املكاني������ة يقوم عامل ت������ام مده�ص قائم بذاته، 

له �رشوط������ه ورم������وزه اللغوي������ة والت�صويرية 

والتاريخية، تقارب������ه من واقع معني يف زمن 

مع������ني غابت عنا مالحمهم������ا. وهذه حقيقة 

ي�ص������ل اإليها الباحث ح������ني يعمد اإىل تفكيك 

�صطورة لكت�ص������اف املنابت الواقعية  بني������ة الأ

وىل له������ا، ومتابعة خ������ط تطورها الدليل  الأ

ع������رب الطق�ص واخلطاب اللغ������وي، حتى اأوج 

�صطورة هي العامل  �صرورتها، ح������ني ت�صبح الأ

بذات������ه، يف �صياغة جدي������دة رائعة وممتعة، 

حيث ي�ص������ود الن�ص������اط امل�صتم������ر والفاعلية 

اخلارق������ة، ويتبدى ذلك العامل اخليايل، الذي 

�سي������اء، واملركَّب من جملٍة من  تتوحد فيه االأ

�س������اراِت وال�سور ال�سامل������ة، اإىل اأن تنتهى  االإ

�سطورة عرب ظ������روف جديدة اإىل التفكك  االأ

الطبيع������ي. ويحم������ل حطاُمه������ا وجزئياته������ا 

قوال  أث������ورات واالأ املبع������رثة يف احلكايات واملا

�سطورة  �سع������ار ال�سعبية روَح االأ والعادات واالأ

أو انغالقها، والتي  م، مع غمو�س الداللة ا االأ

ال تنك�سف اإال للباح������ث املتفكر، فتبدو مثل 

مون������ادات تخت�رص الع������امل. و�سيجد الباحث 

اأن بع�������س الرم������وز قد غا�س������ت داللتها، ومل 

������ة حماولة لفهمها  َيَّ
أ تبق اإال �سورته������ا، واإن ا

وتف�سريه������ا تتطلب درا�س������ة وحتليل ظروف 

وعنا�رص املجتمع والثقافة التي ن�ساأت فيها، 

وعالقاته������ا مع ن�سق الرموز ال�سائدة يف تلك 

الفرتة. كم������ا يواجه������ه اأن بع�سها قد حتول 

������رد عالمات، وخرج عن ن�سق الداللة  اإىل جُمَ

�سط������ورة ه������ي ن�سي������ج جتاربي،  ول؛ فاالأ االأ

وواقعي اأ�ساًل، ه������ي واقعية فكرية يف زمن 

ما، ورمبا اأي�ساً وقائعي. ومن املثري للده�سة 

اأن يحتفظ ذلك احلطام مع غمو�س دالالته 

�سل. بكثري من الوهج القدمي لالأ

ن�ساين قدمي جداً، ووجودنا  اإن الوعي االإ

لي�������س منقطعاً ع������ن وجود م������ن �سبقنا على 

حم������ور التطور الب�رصي، ولك������ي تتحقق هذه 

الروؤي������ة التاريخية للوع������ي، ونتعمق يف فهم 
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أنف�سنا وواقعنا وتاريخ جتربتنا البد اأن تكون  ا

ح�سا�س بكلية التجربة  لدينا الق������درة على االإ

ن�سانية. اإن التلميذ وهو يف الثانوية العامة  االإ

أنه قد بداأ جتربته اللغوية  البد له اأن يتذكر ا

ح������رف الهجائي������ة ت�سويتاً  من������ذ امتالك االأ

ح������رف �ستبقى الركيزة  ور�سماً، واإن هذه االأ

ناء لكل معارفه الالحقة واالإ

�ساط������ري، وبقايا رموزه������ا، لي�ست  اإن االأ

حرف متاماً، ولكنها، يف حالتها املعرفية  كاالأ

وىل، هي الركيزة البدئية يف تاريخ الوعي  االأ

ن�س������اين لكل املع������ارف التي تل������ت، وهذه  االإ

الركائز هي جزء من اللغة وال�سلوك الرمزي 

ن�سان عن احليوان،  العام ال������ذي يتميز به االإ

وب������ه تتجدد اإن�سانيته. لك������ن العهد اليوم قد 

أوغ������ل يف البعد عن ه������ذه الركائز البدئية،  ا

ولهذا يح������ق لنا اأن نت�ساءل: م������ا الذي بقي 

�ساطري ورموزه������ا يف ع�رص يغزو فيه  من االأ

ن�سان الف�ساء؟ االإ

اإن العقل العلمي احلديث قد اتخذ نهجاً 

�سطوري، ولكن  معرفياً بعيداً ع������ن الفكر االأ

عراف  اإذا توجهن������ا اإىل ح������دود التقاليد واالأ

واملاأثورات والطقو�س فاإننا �سنجد فيها بقايا 

رموز وممار�س������ات ال ميكن اإال اأن نرّدها اإىل 

�سطورية. وىل االأ منابعها االأ

ال �سك اأن القراآن الكرمي ِبِخطاِبِه املبا�رص 

آيات عديدة: )لقوم  للعقل، مبا جاء فيه من ا

يعقلون، اأفال تعقل������ون، لقوم يتفكرون، لقوم 

�س�س املعرفية ال�رصورية  يعلمون....( و�سع االأ
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�سط������وري اإىل  لالن�������رصاف ع������ن التفكري االأ

ااَ  اعتم������اد العق������ل يف النظر والتب�������رص {اأاَفاَ

ىلاَ  اإِ ���ْت ❁ واَ ْيفاَ ُخِلقاَ ِب���ِل كاَ ىلاَ اْلإِ ياَنُظ���ُروناَ اإِ

ْيفاَ  باَاِل كاَ ىلاَ اجْلِ اإِ ْت ❁ واَ ْيفاَ ُرِفعاَ اء كاَ ���ماَ ال�سمَّ

ْت}  ْيفاَ �ُس���ِطحاَ ْر����ضِ كاَ ىلاَ اْلأاَ اإِ ���باَْت ❁  واَ ُن�سِ

ية20(،  ية 17 اإىل االآ )�س������ورة الغا�سية، من االآ

أَكرث من مو�سع اإىل الفرق بني ما  أ�س������ار يف ا وا

ج������اء به من فكر عقالين قائم على البّينات، 

وبني ما كان �سائداً من قبل من فكر اأ�سطوري 

أ�ساط������ري« مبعناها العلمي  م�ستعم������اًل كلمة »ا

أ�ساطري  ال������ذي نَ�ستعمله اليوم »اإن ه������ذا اإال ا

ولني«. االأ

أزاح الفكر  كما اأن الفكر العلمي اجلديد ا

مامية اإىل املواقع  �سطوري من املواق������ع االأ االأ

اخللفية ال�سعبية. واإذا كان ال�ستمرار الفكر 

�سطوري يف التقاليد واملاأثورات واملعتقدات  االأ

ال�سعبية جوانب �سلبية فاإن له جوانب اأخرى 

أث������ورات تعطي  �ساطري واملا ذات قيم������ة. فاالأ

ح�سا�س  الواق������ع بعداً ثالث������اً، اإنها تعم������ق االإ

أنها ت�سكل ج������زءاً من الرتاث  بالواق������ع، كما ا

دب  اجلمايل واملعريف ل�سعب من ال�سعوب كاالأ

والفن والفل�سفة.

�ساطري  واإذا كان الظه������ور االعتقادي لالأ

ن�سان يوؤدي اإىل  أو لروا�سبه������ا املعرفية يف االإ ا

تراكم التخلف، ف������اإن الظهور الواعي لها يف 

دب������ي والفني، وحت������ى الفل�سفي،  بداع االأ االإ

ميكن اأن يحقق له عمق������اً تاريخياً ومعرفياً 

أك������رب، ويق������دم ل������ه �سف������ات جمالي������ة اآ�رصة  ا

وغري حم������دودة. ويدعم جوانب������ه الوظيفية 

خالقية واالجتماعية والقومية  والرتبوية واالأ

ن�ساني������ة، فيبعده ع������ن اخلطاب املبا�رص،  واالإ

وي�سع������ه عل������ى م�سار حركي ما ب������ني الواقع 

ال�سلب، واملتخيل الرَثّ.

أ�سا�ساً  أ�سط������ورة ما، وو�سعها ا اإن انبعاث ا

أو �سيا�سي ميكن اأن يوؤدي ذلك  مل�س������ار فكري ا

اإىل تغي������ري جم������رى التاري������خ يف منطقة ما، 

أ�سطورة امليعاد يف فل�سطني، وميكن  كانبعاث ا

�ساط������ري اأن ت�ستغل لتكون  ملجموع������ة م������ن االأ

�سا�س ملنظومة فكري������ة عن�رصية تو�سعية،  االأ

متخذة الق������وة واملنط������ق ال�سيا�س������ي �سبياًل 

لتحقيق غايات معينه.

من جهة اأخرى فاإنه مع ازدياد ال�رصاعات 

ال�سيا�سي������ة والدولية، يف مناطق مقهورة من 

العامل، يت������م ا�ستغالل خف������ي لروا�سب الفكر 

�سط������وري ل������دى ال�سع������وب لتكري�س فكرة  االأ

له، الذي  احلاكم الكاهن، واحلاكم ن�سف االإ

ُف  حد حما�سبته، وتُوظَّ ال يُخِطُئ، وال يجوز الأ

لهذه الفكرة اأحدث و�سائل االت�سال، وهكذا 

�سط������وري يف لبا�س حديث،  يعود الفك������ر االأ

وتعود عبادة الفرد املقد�س باأ�سكال معا�رصة 

أ�ساطري من  ج������داً. والع�������رص ي�سهد ظه������ور ا
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ن������وع جديد، حيث ت�ساه������م و�سائل االت�سال 

ع������الم والف������ن، م������ن تلفزي������ون و�سينما  واالإ

و�سحاف������ة ومن�س������ورات يف تكري�س االعتقاد 

بوج������ود الكائن ال�سوبرم������ان، �سواء كان هذا 

أو تكنولوجيا اأو غريها،  أو دولة ا الكائن �سعباً ا

أملانيا الت������ي ال تقهر يف احلرب  مث������ال ذلك: ا

الكوني������ة الثانية، واأمريكا التي التقهر اليوم، 

منية خافية،  وال تخفى على موؤ�س�ساته������ا االأ

�سكندر،  آة االإ أو مرا كاأنها متلك كاأ�س جم�سيد ا

�رصائيلي الذي ال يقهر، وال�سعوب  واجلي�س االإ

من������وذج »املقد�س«، يف  الغربي������ة التي هي االأ

العدال������ة والدميوقراطي������ة واحلرية واحلياة 

ال�سعيدة، وتكري�س االعتق������اد باأن املا�سونية 

هي التي حتكم الع������امل وحتركه كما تريد... 

مثلة عديدة. واالأ

مريكية  ف������الم االأ اأغلب االأ اإن مراجع������ة 

املو�سوعة عن احلرب الفيتنامية توؤكد هذا 

مريكي ال�سوبرمان،  الق�سد يف ر�سم �سورة االأ

�سطورية  واإن اأمريكا بعد اهتزاز �سورتها االأ

يف فيتنام ظلت تبحث عن حرب اأخرى، تعيد 

�سطورية حتى كانت حرب  فيها �سيطرتها االأ

اخلليج واأفغان�ستان والعراق.

واإن مراجع������ة ما ا�ستق������ر يف وعينا يوؤكد 

ميان بوج������ود »�سوبرم������ان« يحرك  ه������ذا االإ

التاريخ، ويجعل الع������امل لعبة يف يديه، ونحن 

أ�ساطري  أ�ساطري جدي������دة، ت�سبه ا بذلك نبدع ا

لهة وحتّكمها  ولني، التي تتحدث ع������ن االآ االأ

باأقدار الب�رص.

�ساط������ري املعا�رصة تختلف  اإال اأن هذه االأ

�ساطري القدمي������ة ذات امل�سار الديني  عن االأ

خالق������ي والرتب������وي اإىل م�س������ار اآخر هو  واالأ

اإح������داث الرعب م������ن هذا الكائ������ن املتفّوق 

أم �سعب������ا، والت�سليم بال�سعف  �سخ�س������اً كان ا

�سالمي  بدي جتاهه. ولهذا جاء النظام االإ االأ

�سطوري ب�سيغتيه القدمية  هادماً للفك������ر االأ

واملعا�������رصة »اإن تن�رصوا اهلل ين�رصكم ويثبت 

اأقدامك������م«، »قل اأعوذ برب الفلق من �رص ما 

�سطوري، واإمنا  خلق« فالن�رص لي�س للكائن االأ

ملن ينت�رص للحق واخلري والعدل، واإن الن�س 

آياته هو خطاب مبا�رص يف  الق������راآين مبجمل ا

ن�سان  التبي������ان والوعد والوعيد، موج������ه لالإ

ه اخلط������اب ليكون املوؤهل ملواجهة  الذي يُِعدُّ

�سطورة قدميها وحديثها. االأ

رموز قومية وتاريخيه

يجابيات يف هذا  أننا يف تلم�سنا لالإ غ������ري ا

�سطورة  أّن َوْحَدةَ االأ املو�سوع ميك������ن اأن جند ا

ميكن اأن تكون اإحدى مقومات الوحدة، املوؤدية 

أنهم  للتقارب بني االأمم وال�سعوب، مثال ذلك ا

اعتربوا اوزيري�س اأخ������اً لكنعان، وكان كنعان 

اأول من �ُسمي بفينيق�س. وكانت اأعياد قيامة 

اأوزيري�س تقام يف مدينة جبيل ال�سامية، كما 

كانت تقام يف فارو�س »اال�سكندريه القدمية« 
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اأعياد و�سعائر اأدوني�س الفينيقي، ومثل هذه 

�سطورة ميكن اأن تك������ون العمق التاريخي  االأ

بعد للوحدة بني م�رص وال�سام. اإ�سافة اإىل  االأ

الرواب������ط التاريخية العربية وتعد ال�سعارات 

أ�ساطري ال�سعوب. والرموز جزءاً من ا

من ذل������ك الهالل والن�������رص، وهما الرمز 

القومي لعدد من ال�سعوب العربية وال�سامية، 

وتقابل������ه جنم������ة داود، وه������ي رم������ز القبائل 

العربية، ون�رص هو املعب������ود القمري ال�سبئي، 

وي�س������ري اإىل القدري������ة والدهري������ة، وهو رمز 

مة وقوتها، وق������د ورد يف ن�سو�س  خللود االأ

امل�سن������د ا�سم بي������ت ن�سور. وي������ورد عبيد بن 

أ�سط������ورة احلكيم لقمان  ا �رصبة اجلرهم������ي 

بن عاد ذي ن�سور، ال������ذي ارتبط موته بفناء 

ن�س������وره ال�سبعة، وقد اأطلق ا�سم املعبود �سني 

»القمر« على ي������وم االثنني من اال�سبوع ومن 

أي�ساً »�َسْهر«، ومن الغريب اأن بقايا  أ�سمائ������ه ا ا

أو �س������ني يف امللحمات  رم������وز املعب������ود �سني )ا

وغاريتية( جندها يف كتاب اللباد الن�سوي،  االأ

وهو لي�س بكت������اب واإمنا هو جملة معتقدات 

�سفوية تتناقلها عامة الن�ساء، حيث املاأثورات 

فيه تدع������و اإىل اأن يك������ون االثنني يوم عطلة 

ل�سيدة البيت والرج������ل. ولهذا تقول احلكم 

ال�سعبية:

���ّدْة ودين ووجع  »غ�س���يل يوم التن���ني �سِ

اإيدين«

»اجلازه )اأي الزواج( يوم التنني بتمّوت 

والد« االأ

»كول بالدين وال ت�ستغل يوم التنني«

وق������د اتخذ الع������رب يف اجلاهلية للقمر 

�سنماً على �سكل عجل بيده جوهرة، ي�سجدون 

أيام������اً معلومات من كل �سهر،  له وي�سومون ا

ث������م ياأتون له بالطعام وال�������رصاب، ويرُق�ُسون 

ويغن������ون حوله معّيدين ويب������دو اأن بني كنانة 

واحلمرييني وال�سابئة عبدوا القمر مع ال�سم�س 

وال�سيارات ال�سبع. و�سعى لقمان اإىل اخللود 

ع������ن طريق ن�سوره، كما �سع������ى اإليه اخل�رص، 

وفاز به يف املوروث ال�سعبي، حتى اأ�سبح رمزاً 

ال�ستمرار احلياة. وجند بقايا ذلك يف عادة 

مه������ات، عندما ي�رصق  جرت عليها بع�س االأ

الطفل وتخاف على حياته، تقول له »خ�رص« 

كاأنها تطلب له حي������اة اخل�رص، واخل�رص يف 

املوروثات ال�سعبية االعتقادّية هو الذي قام 

آدم، وهو �ساح������ب مو�سى ووزير ذي  بدف������ن ا

القرنني اليمني، و�ساح������ب الظهورات التي 

تدل عليه������ا املقامات املتع������ددة املنت�رصة يف 

اأماكن عديدة يف خمتلف البالد.

�س������الم بقي������ت اأمن������اط �سلوكية  بع������د االإ

�س������ل حتمل م�سمونات  جديدة كانت يف االأ

�سود،  رمزية، مث������ال ذلك تقبيل احلج������ر االأ

�سا�س يف بناء البيت »الكعبة« الذي  اللبنة االأ

حقق الوح������دة الفكرية منذ قي������ام اإبراهيم 



احلطام املتوهج بقايا رموز واأ�ساطري يف املوروثات

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 102

واإ�سماعيل ببنائه وهو الرمز للوحدة القومية 

القبلية بعد عام الفيل، حني اختلفت القبائل 

عل������ى من ي�سع احلجر املقد�س من البناء يف 

مكانه، ولعل عمر بن اخلطاب مل يدرك هذا 

الرمز حني قال: »واهلل لوال اأين راأيت ر�سول 

اهلل )�������س( يقبلُك ما قبَّلت������ك« واإن ا�ستمرار 

ه������ذه ال�سعرية �سمن �سعائر احل������ج هو نَْقلٌة 

لزم������ن دنيوياً تاريخياً ف�س������ار رمزاً مقد�ساً 

دورياً يتكرر كل عام.

أي�س������اً ال�سعي ب������ني ال�سفا  ومن ذل������ك ا

واملروة، وهو الرم������ز التاريخي لقيام هاجر 

�سارة  أ�سباب احلياة -املاء-، واالإ بالبحث عن ا

�سا�سي������ة التي كانت منها  اإىل هذه النعمة االأ

ر�س دون الكواكب  احلياة واخت�ست به������ا االأ

»وجعلنا م������ن املاء كل �سيء حي« واإذا اأوغلنا 

يف تتب������ع املعتقد ال�سعبي بقد�سية مياه َزْمزم 

التي انبج�ست يف ه������ذه احلادثة التاريخية، 

أنها جمرد نبع ماء، ن�ستطيع  على الرغم من ا

اأن جند اخليط ال������ذي يربط هذا االعتقاد 

�سالمي نف�س������ه. اإننا ال  ال�سعب������ي بالفك������ر االإ

ميك������ن اأن نتجاهل اجتاه هاج������ر اخلارجي 

يف �سعيه������ا ب������ني ال�سفا وامل������روة م�ست�رصفًة 

قافلًة حتمل ماء لت�سق������ي ولدها اإ�سماعيل، 

واجتاهها الداخلي النف�سي بكليتها اإىل اهلل 

يف طلب ه������ذه احلاجة. وجميء النجاة اإلهياً 

متمثاًل بانبجا�س املاء، وهذا يت�سق متاماً مع 

�سالم اإىل طلب احلاجة ممن وحده  دعوة االإ

له عز وجل، واإىل  يق�سد يف الطل������ب وهو االإ

اليوم جند احلاج يعود م������ن الديار املقد�سة 

حاماًل معه وعاء في������ه ماء زمزم ي�سقى منه 

يف كوؤو�س �سغ������رية القادمني للتهنئة بعودته. 

�سالم و�سي������ادة التوحيد كان  ومع جم������يء االإ

م������ن الطبيعي اأن يتم اإبعاد امل�سمون الوثني، 

بق������اء عل������ى �سلوك بع�������س الطقو�س  مع االإ

القدمية �سم������ن �سياغات جديدة مثال ذلك 

طقو�س اال�ست�سق������اء القدمية للمعبود َحَدْد، 

ث������م �سياغتها ب�س������كل عق������الين ومنظم يف 

، مع بقاء 
ّ

�سالم، وهو ال�سالة والت�رصع هلِل االإ

رموز قدمي������ة يف املعتقد ال�سعبي، كاأن يلب�س 

امل�سل������ي جبة اأو يحمل مظل������ة اإىل اأن انتهى 

ذلك ب�سياغة الفا�سل الغنائي الفني الرائع 

وهو مو�سح )اإ�سق العطا�س(.

وجند ا�ست�سقاء مغاي������راً، هو ا�ستعطاف 

ر�سال نورها ودفئها، وال�سم�س من  ال�سم�س الإ

املعبودات القدمية، وقد اأقام عرب اجلاهلية 

لها �سنماً بي������ده جوهرة على لون النار، وله 

بي������ت و�سدنة وُحّجاب، وكان������وا ياأتون البيت 

وي�سلون فيه ثالث مرات يف اليوم، ي�سجدون 

لل�سم�س اإذا طلعت واإذا تو�سطت ال�سماء واإذا 

غربت، ولهذا نهى الر�سول )�س( عن ال�سالة 

وقات. يف هذه االأ
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لقد اأطلق الع������رب ا�سم عبد �سم�س على 

بط������ن من قري�س، وقيل اإن اأول من ت�سمى به 

�سباأ بن ي�سجب، وممن عبدوا ال�سم�س ِحْمري 

قبل اأن يتهودوا، ويقول هريودت�س باأن العرب 

كانوا يعبدون اأوروتال، وهي كلمة مركبة من 

رامية مبعنى النور املتع������ايل اأي ال�سم�س،  االآ

طفال  أل�سنة االأ وا�ست�سقاء ال�سم�س ياأتي على ا

يف �سدوهم:

ن�رص غ�سيلي يا �سمي�سه اطلعي يل ❁❁❁ الأ

ومن اأغانينا ال�سعبية:

»طلع���ت ي���ا حمل���ى نوره���ا ❁❁ �س���م�س 

ال�سمو�سة«

وال نن�س������ى اأن عب������ادة ال�سم�������س كان������ت 

�سائ������دة يف �سورية ومناط������ق اأخرى وخا�سة 

�رصة احلم�سي������ة »جوليا دومنا«  يف عه������د االأ

مرباطورية الروماني������ة، وقد اأقامت هذه  لالإ

ال�ساللة ال�سورية احلاكمة معبداً لل�سم�س يف 

روما نف�سها.

اإن احلاجة اإىل الن������ور �رصورة ال�ستمرار 

احلي������اة، واتخاذ ما يرمز اإلي������ه و�سيلة لبلوغ 

ن�س������ان اإىل اإ�سعال ال�سموع  رب، دع������ت االإ االأ

ولياء ويف اأعياد  يف مزارات القدي�س������ني واالأ

�رصحة.  امليالد، واإىل و�سع قناين الزيت يف االأ

والزي������ت هو م������ادة النور، وذك������ر يف القراآن 

لهى»يكاد زيتها  ملقارب������ة الت�سبيه بالن������ور االآ

ي�سيء ولو مل مت�س�سه نار«.

�سالمية  البد اأن نفرق ب������ني ال�سياغة االإ

�سالمي، وبني  التي ال تنف�سل ع������ن الفكر االإ

خرى الت������ي جاءت قبل وبعد  ال�سياغات االأ

�س������الم، والتي ق������د تتف������ق اأو ال تتفق مع  االإ

�سالمي. من ذلك عادة �رصب  جوهر الفكر االإ

القداح يف اجلاهلية، وزجر الطري التي ت�سري 

اإىل ا�ستكناه الَق������َدر، وحماولة جتنب اأخطار 

ممكنٍة. لق������د ظهرت باأ�س������كال جديدة بعد 

�سالم، كفتح امل�سح������ف اعتباطاً، وقراءة  االإ

يات، ليعرف،  اأول ما يقع عليه النظر من االآ

على �سبي������ل املثال، املزمُع عل������ى ال�سفر هل 

ي�سافر اأم ال.

اأما يف احلب فقد اأخذت �سكاًل متناغماً 

م������ع هذه العاطف������ة، وذلك بتقطي������ف اأوراق 

الوردة، كم������ا ظهرت يف ح�ساب������ات ريا�سية 

�سالمية  هي ح�سابات النرِّيم، اأما ال�سياغة االإ

فه������ي عقلي������ة نف�سي������ة اإيحائي������ة، تتجلى يف 

اال�ستخارة وه������ي �سالة ركعت������ني ودعاء ثم 

حماولة الو�سول اإىل نوع من ال�سفاء النف�سي 

له������ي، لي�سكن العقل والقلب على  والقرب االإ

ت�������رصف مع������ني، واخلري فيما اخت������اره اهلل، 

هكذا يقول امل�ستخري.

وم������ن الغري������ب اأن جند بع�������س النا�س، 

يحي������دون عن هذه الطريقة العقلية النف�سية 
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لية يف معرفة التوافق بني  اإىل ح�ساب������ات ُجمَّ

اخلاطبني، وهل يك������ون الزواج �سعيداً اأم ال، 

بدالً من درا�سة طب������اع كل منهما، معتمدين 

رقام  بذلك على بقايا من اأ�رصار احلروف واالأ

رقام عند  يف املذه������ب احلرويف وتناغ������م االأ

فيثاغورث.

عل������ى اأن ه������ذه اال�ست�س������ارات مل تكن لها 

�سفة القدرية اأحياناً، وكان املرء يلغيها حني 

تقف دون حتقيق حاجته ورغباته، كما فعل 

امروؤ القي�س حني خ������رج القدح الذي يقول: 

أنفذ  ال حتارب، ف�ستم املعبود ذا اخلل�سة، وا

ما عزم عليه.

ل�����و ك����ن����ت ي��������اذا اخل���ل�������س���ة امل�����وت�����ورا

م����ث����ل����ى وك�����������ان �����س����ي����خ����ك امل�����ق�����ب�����ورا

زورا ال�������ع�������داة  ق����ت����ل  ع������ن  ت����ن����ه  مل 

 ومثلم������ا التهم عمر بن اخلطاب معبوَدهُ 

امل�سن������وع من التمر ح������ني دعته احلاجة اإىل 

الطعام، وكما رف�������س املعت�سم ا�ستطالعات 

املنجمني وتنبوؤاتهم يف غزو عمورية.

❁ املزج بني عاملني وتداخل احلدود

عل������ى الرغم من تطور احلي������اة، و�سيادة 

العق������ل العلم������ي، مل يتخل�س النا�������س متاماً 

�سطورة، بل وحتى  من املزج بني الدي������ن واالأ

ال�سحر، يف حياتهم االجتماعية وال�سيا�سية. 

مثال ذلك تتجنب اأذى اجلن كاأن يقول املرء 

خذ  يف جمال املمار�سة: »د�ستور يا حا�رصين« الأ

ذن من اجلن قبل �سب املاء ال�ساخن، لئال  االإ

يق������ع ذلك املاء فوق راأ�س جني فيوؤذيه والتي 

تفعل ذلك من الن�ساء فقد »يَلُْط�ُسها اجلان«، 

أ�سمعها عن ن�ساء  وهنالك حكايات كثرية كنت ا

»ملطو�سات«، اأي م�سكونات باجلن، يتعر�سن 

لعذاب ج�سدي غري مرئ������ي. ومثله اأي�ساً يف 

جم������ال التخريف،م������ا رواه يل طبيب قريب، 

أنه  عل������ى الرغم م������ن درا�سته الع�رصي������ة اإال ا

يوؤمن بهذا التخريف، قال: اإن اجلن يُْجرون 

ع�ساء الدقيقة  ن�س يف االأَ عمليات دقيقة لالإ

ذن والع������ني! ي�س������اف اإىل ذلك ما تزخر  كاالأ

به حكاياتنا ال�سعبية من ق�س�س الزواج بني 

ن�س، وقد اأ�سبحت بدائل للزواج بني  اجلن االإ

ن�������س يف امليتولوجيات القدمية.  له������ة واالإ االآ

ونذكر يف هذا املج������ال احلروب التي قامت 

بني بني �سهم وبني اجلن حتى �سعد بنو �سهم 

اجلبال، فلم يرتكوا حية وال عقرباً وال خنف�ساء 

اإال قتلوها، واجلن يتج�سدون باأ�سكالها، حتى 

ا�ستغاث ملك اجلن بقري�س لل�سلح. والعرب 

ن�سب������وا للقبائل البائدة: جدي�س، ثمود، عاد، 

العمالقة، جره������م، انحدارهم من زواج بني 

ن�س، ومن  أو املالئك������ة واالإ ن�������س ا اجل������ن واالإ

ماكن اخلربة،  هنا جاء اعتبار القب������ور، واالأ

والرطب������ة والو�سخة واملهج������ورة يف البيوت، 

مواطن للجن والعفاريت، وبع�س احلمامات 
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أي�ساً، وكانت حتي������ة العربي للجن:  العام������ة ا

عموا ظالماً، اإتقاء ل�رصهم، واأ�سابها التعديل 

اليوم ف�سارت »م�ساء اخلري«.

وهناك الت�سّور ال�سعبي للرباق، يف حادثة 

�������رصاء، فقد �ساغ العامة ل������ه يف اأذهانهم  االإ

نتُورات  ور�سومهم ال�سعبية �سكاًل م�سابهاً لل�سَّ

يف امليتولوجي������ا القدمي������ة، تل������ك الكائنات 

اخليالي������ة التي ن�سفها العلوي ب�رص وال�سفلي 

غلب. حيوان، وهو ح�سان على االأ

أبوابنا التاريخية، حتى  أ�سوارنا وا وبع�س ا

�سالمي، جن������د منقو�ساً عليها  يف العه������د االإ

رهاب العدو ومنع  ذل������ك الر�سد ال�سحري، الإ

�سود يف  دخول������ه مثل باب احليات، ب������اب االأ

قلعة حلب.. وهكذا. وما نزال اإىل اليوم جند 

أو  بع�������س النا�س يتح�سنون �س������د قوى ال�رص ا

املر�س باحلجابات وال�سبة واخلرزة الزرقاء، 

�سدى يف مو�سوعته اأن احللبيني اإذ  وي������رى االأ

بة  ي�سع������ون على �سدر الطفل قطعة من ال�سَّ

واخلرزة الزرقاء املثقوب������ة فهم يرمزون بها 

ل�سعوب ال�سمال والبحر الغزاة، الذين عانت 

حلب من ويالتهم الكثري، وال�سبة رمز لبيا�س 

ب�رصته������م، اأما اخلرزة الزرق������اء فرمز لزرقة 

عيونهم.

أو الكني�سة  ويعت������رب بع�سهم اأن اجلام������ع ا

هما املكان املب������ارك، الذي تنحل فيه العقد 

عم������ال فيه، كو�سع  أت������ى املرء ببع�س االأ اإذا ا

قف������ال عل������ى باب �رصي������ح النب������ي زكريا  االأ

ي  يف اجلام������ع الكب������ري بحل������ب، اأو حتنية كفَّ

الطف������ل فيه ليلة العيد ليكون كثري الرزق، اأو 

أو العان�س، يف جامع البختي  رملة ا تبيي������ت االأ

لياًل، كي تخطب قبل ظه������ور جنمة ال�سبح 

)الزهرة( وهذه الع������ادة، التي قد نظنها يف 

أ�ساطري  �س������الم، تعود اإىل عهود »ا �سيء من االإ

ولني«، والعزى جنم������ة ال�سبح هي اإحدى  االأ

بنات ُهبل الثالث، وكانت املراأة يف اجلاهلية 

اإذا ع�رص عليها خاط������ب النكاح نرثت جانباً 

من �سعرها، وكحلت اإحدى عينيها، وحجلت 

على اإحدى رجليها لياًل وهي تقول: يا نّكاح 

ابغ النكاح قبل ال�سباح، اأي قبل ظهور جنمة 

ال�سب������ح. ومواويلنا ال�سعبي������ة حتفل بالتغني 

بنجمة ال�سب������ح، وكانت عبادة جنمة ال�سبح 

منت�رصة يف اليمن وخالل اأعيادها يقام العر�س 

املختلط، ومن طيور وحيوانات جنمة ال�سبح 

املقد�سة احلمام والغ������زال، والعرب ي�سبهون 

أة اجلميلة بالغزال. وتربط احللبيات يف  املرا

هنهوناتهن بني جنمة ال�سبح واحلب واأفراح 

العر�س:

يتى   يا جنمة ال�سبح فوق الدار َعلَّ

�سميتي ريحة احلبايب وجيتي �سّويتي

ندرًا  علّي اإذا راح��وا  لبي�تي

ال�سعل لهم �سحم قلبي اإن خل�س زيتي
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ومنها رب������ط اإبهامي قدمي الطفل الذي 

تاأخ������ر يف امل�سي بخي������ط ليقطع اخليط اأول 

خارج من �س������الة اجلمعة، ويقول له حامله: 

ف���ك ا�ْس���كالو وك���ول الل���ي يف ديال���و. اأما 

أو  ال�رصب باملندل فيذكرن������ا بكاأ�س جم�سيد ا

�سكندر، ويرى فيه الرائي ما يحدث  آة االإ مرا

يف مناطق بعيدة.

وال�رصب من طا�سة الرعبة املكتوب فيها 

آية الكر�س������ي يذكرنا بتقدي�س م������وارد املياه  ا

يف العه������ود الوثنية، وتقدي�������س مناباملاء هي 

م������ن بقايا عب������دة حدد )بع������ل( رب الع�سفة 

مط������ار. وكانت مياه نه������ر حلب، امل�سمى  واالأ

أ�سماكه  ن، وخالي�س قدمي������اً، كانت ا قويق االآ

مقد�سة..

ومن عجائب الدنيا عند اأهل حلب ثالثة، 

منه������ا اثنان مائيان، وهي: جب الكلب وقلعة 

حل������ب ونهر الذهب، ويزعم������ون اأن امل�ساب 

ب������داء الكلب ينظر يف مي������اه اجلب فاإذا راأى 

�سورة كالب فيه و�سمع عواءها فهو ميت. 

وحلفظ موارد املياه من العبث وال�رصقة 

ن�سجوا حولها اخلرافات فزعموا ظهور جدي 

اأمام ق�سطل احلارة مينع اال�ستقاء منه لياًل، 

فاإذا جذبته تطاول ج�سده، وتقدي�س م�سادر 

املياه مازال معتقداً لدى بع�س الطوائف اإىل 

اليوم. واملاء هو م�س������در اخل�سب واحلياة، 

وهن������اك كثري من الع������ادات والتقاليد حتمل 

ه������ذه الرموز، كاأن تل�سق العرو�س قطعة من 

العجني، اأي دقيق احلنطة املمزوج باملاء، على 

باب زوجها، ومنه������ا التعميد باملاء وقطرات 

الزيت كم�سدرين للخ�سب والنور، ومنها ر�س 

ماء الزهر على اأكف وروؤو�س املحتفلي.  وال 

ميك������ن اأن نخطئ الروابط بني هذا احلطام 

الرمزي يف املعتق������دات ال�سعبية وبني متثال 

ربة الينبوع، وه������و موجود يف متحف حلب، 

وه������ي حتمل ب������ني يديها اإن������اء فخارياً للماء 

أ�سفل ال�رصة ليمتزج رمز احلياة برمز  يتو�سع ا

اخل�سب.

ن�سان الديني مكان  اإن موارد املياه عند االإ

مقد�س، فاملكان يف مفهوم������ه غري متجان�س 

دني������وي ودين������ي. واإن �سعائ������ر ديني������ة معينة 

ت�ستم������ر يف احلي������اة، وتقع م������وارد املياه من 

�سمنها، حتافظ عل������ى قد�سية هذه املوارد، 

كنب������ع زمزم، واأف�سل هدي������ة مباركة يحملها 

احل������اج �سيء من ماء ه������ذا النبع، وال�سبالن 

يف امل�ساجد، وحت������ى الق�ساطل تن�سج حولها 

اخلرافات، وقد راأيت �سورة اأحد القدي�سني 

يف مدخ������ل مغارة يف جب������ال الالذقية، يفور 

منها املاء ويغور، واإليه يعزى ف�سل احلفاظ 

على هذا املورد احليوي.

لكن خروج هذه املوارد املائية من دوائر 

ه������ذه ال�سعائ������ر، وارتباطه������ا مبا�رصة بخطة 

تنظيمية عقلية تقوم عليها الدولة، ك�سبكات 
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ن�سان من القلق  املياه احلديثة، وتخف������ف االإ

أو انقطاعه������ا، ابعد عنها �سفة  يف تاأمينه������ا ا

أم������ام خزانات  القدا�س������ة.، اإنن������ا نقف اليوم ا

املياه الرئي�سية يف املدينة فال يثري فينا هذا 

أية م�ساعر قد�سية. الوقوف ا

ويحت������ل خب������ز القم������ح مكان������ة مرموقة 

م������ن التقدي�س، والقمح م������ن اأقدم ما عرفه 

ن�سان، يع������ود تاريخه ومعرفته اإىل الع�رص  االإ

ثار   احلج������ري وجدت نقو�س������ه ور�سمه يف االآ

الكثرية مم������ا يُظهر مكانته التي كانت مبقام 

ديان باأن القمح  التوقري والتقدي�س. وتذكر االأ

ر�س، قد يكون  من نبات اجلنة ن������زل اإىل االأ

�سل������ي ما بني ال�س������ام  فل�سطني،  موطن������ه االأ

ن�سان  ردن، �سورية، لبن������ان، واليونان. فاالإ االأ

ال�سعبي يحر�س على اأن ال يرمي ك�رص اخلبز 

يف القمامة، واإذا �سقط������ت قطعة خبز على 

ر�������س فاإنه ينف�س الغب������ار عنها ويبو�سها  االأ

وي�سعها على جبينه احرتاماً لهذه النعمة. 

القم������ح  وا�ستنب������ات  الزراع������ة  ترتب������ط 

أة. املدونات ال�سعرية  وانعطاف احل�سارة باملرا

خوين من  ال�سومري������ة تتحدث عن �������رصاع االأ

اأجل الفوز بقلب اإنانا، وهو �رصاع يف جوهره 

بني ح�سارة الرعي وح�سارة الزراعة، حيث 

أو الفالح  خ������وان »ان-تني« املزارع ا يذهب االأ

ال�سماوي و»اإميي�س« الراعي اإىل معبد »نيفور« 

ليقدم������ا القرابني للرب »اإنليل« وعلى الرغم 

أوتو« �سقيق اإنانا يح������اول اإقناعها  م������ن اأن »ا

أنها تف�سل املزارع  بالزواج من الراع������ي اإال ا

ال������ذي ينبت اخل�سار والقم������ح يف احلقول. 

تقول اإنانا:

لن اأتزوج الراعي، ولن اأ�سع معطفه اخل�سن 

على ج�سدي

ولن اأحيك الثياب من اأقطانه

لن اأتزوج �سوى املزارع الذي يجعل اخل�سار

تنبت يف احلقول

وال�سنابل تغطي ال�سهول

ن�سان ) القمح( مبوت  وقد ارتبط خبز االإ

له وانبعاثه من جديد وعودة اخل�سب اإىل  االإ

ر�س بع������د �رصاع مرير من اأج������ل البقاء،  االأ

فالرب������ة »عناة« تق�سي عل������ى »موت« وتعيد 

»البع������ل ح������دد« �سيد اخل�سوب������ة اإىل احلياة 

ر�س وقد اهتزت باخل�سب �سنابل  لتع������ود االأ

القمح واحلياة من جديد.

اإىل عه������د قريب كان������ت العرو�س حتمل 

معه������ا قطعة من العجني )قمح طحني وماء( 

وتل�سقها على باب بيت زوجها لتحمل معها 

اخل�س������ب والنعم، ف������اإذا ولدت وك������رب الولد 

أ�سنان������ه  بالطلوع عمل������وا له �سليقة  وبداأت ا

)قمح م�سلوق(  وزينوها بحلوى املدردر. وكان 

الواحد ي�سع يده على رغيف اخلبز ويق�سم 

»وحق هالنعمة«، ويقول املرء ل�ساحبه موؤكداً 

�سداقتهما »بيناتنا خبز وملح«. 
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 ل�������رّص 
ّ
واخلب������ز ه������و الرم������ز الطبيع������ي

أراده امل�سيح متكلًّما عن  فخار�ستّيا، كم������ا ا االإ

خبز احلياة واخلبز النازل من ال�سماء، وهو 

رمز نعم������ة اهلل: اأعطنا خبزنا كفاف يومنا، 

وهو رمز امل�ساركة، 

ولذا ت�سّمى املناولة ويقّدم اخلبز يف ذكر 

������ا وي�سّمى رحمة  أي�سً م������وات )بهيئة قمح ا االأ

أو �سليق������ة(، - ويوّزع بركة يف اآخر القّدا�س. ا

ويوؤكل بهيئة قم������ح م�سلوق يف عيد القدي�سة 

ول من  ول( وال�سبت االأ بربارة ) 4 كان������ون االأ

ال�سوم. وهو يرمز اإىل احلياة والقيامة.

غ���اين  واأ�س���اطري يف االأ بقاي���ا رم���وز   ❁  

ال�سعبية..

ال�سع������ر  الفولكلوري������ة ويف  اأغانين������ا  يف 

أ�سطورية،  ال�سعب������ي الغنائي جند بقايا رموز ا

اإىل جان������ب موؤثرات اإ�سالمي������ة. اإن كثرياً من 

أو  زج������ال تبتدئ ا املواوي������ل واملط������اوالت واالأ

تنتهي بال�سالة على النبي، ويف هتاف العر�س 

احللب������ي يتجلى امل������زج الرائع ب������ني العبارة 

�سالمية: اهلل  ال�رصيانية والعب������ارة العربية االإ

ي�ساوي دوز دوز جى، �سلوا على حممد الزين 

زين مكحول العني، واللي يعادينا اهلل عليه. 

واأ�سلها بال�رصيانية: اهلل ي�ساوى دو�س دو�س، 

جعي بع�سونا وبورخ فيح دو�س دو�س حابينا 

هل. ومعناها: ليوفق������ك اهلل، افرح وابتهج، 

ا�رصخوا بق������وة، ليكن زواجك مب������اركاً، هّيا 

افرح وابتهج.

لفاظ �سيوعاً  أك������رث االأ وعندم������ا نعود اإىل ا

آراء يف  يف الغن������اء وهو نداء »يالي������ل« فثمة ا

أنها نداء: ليليث  راء ا تف�سريه������ا، ومن هذه االآ

وىل، الت������ي توّح������دت  ال�سيطان������ة، ح������ّواء االأ

والد، ويعتقدون  باحلّي������ة، واملوكلة بخن������ق االأ

ن�س.  ر�س كانت م�سكونة باجلن قبل االإ اأن االأ

ماكن  واجلني������ة »ليل« تظهر لي������اًل وت�سكن االأ

اخلربة وموارد املياه، كم������ا تظهر ليليث يف 

عرا�س  أة اأو يف االأ الزغاريد عق������ب والدة املرا

هكذا: يل يل لي�س

فراح  كاأن ه������ذا الهتاف خا�������س باأيام االأ

بعاد �رص ليليث. وخلود  عرا�س والوالدة الإ واالأ

وىل( املتوحدة مع  ه������ذه اجلني������ة )ح������واء االأ

احلية يظه������ر يف خرافات حلبي������ة، فاحلية 

أت������ي املالئكة وحتملها بعد  ال متوت واإمنا تا

اأن تعم������ر طوي������اًل وترميه������ا وراء جبل قاف 

والثعبان رمز قمري، وا�ستعمل نق�سه كر�سد 

حماي������ة وحرا�س������ة للمب������اين والتح�سينات، 

ويف النقو�������س القدمي������ة جن������ده يحر�س نبع 

ن�سان اأن  أو �سجرة احلي������اة، وعلى االإ احلياة ا

يقهر الثعبان ليح�س������ل على اخللود، وخلود 

احلية التي توح������دت فيها ليليث جندها يف 

ملحمة جلجام�س، فبعد موت انكيدو يبحث 

جلجامي�������س عن �رص اخلل������ود، ويدله ال�سيخ 
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أوتونوبان�ست������م )نوح(على نبتة يف  احلكي������م ا

عم������ق البحر، فيح�سل عليه������ا، ولكن احلية 

ت�رصقها منه فتفوز باخللود.

والد تتمثل يف  لك������ن ليلي������ث خاطف������ة االأ

اللعب������ة الطفولية التالي������ة بدجاجة خطافة 

والد وتنف������رد اإحداهن  حي������ث ي�سط������ف االأ

بالدفاع عنهم ممثل������ة نف�سها باأمهم، وتنفرد 

اأخ������رى باختطافه������م ممثل������ة دور الدجاجة 

اخلطافة.

اخلطافه: اأنا جيجة خطافة

م: اأنا اأمّو بلمو االأ

اخلطافة: باكلو وب�رصب دمّو

مو م: خّلي الولد الأ االأ

اخلطافة: �سايع يل خرزة زرقا

م: اإن �ساء اهلل ماتاقيها االأ

وىل يف  آدم االأ اأخ������ذت ليلي������ث- زوج������ة ا

�سطورة- والتي متردت عليه وهربت منه،  االأ

اأخ������ذت اليوم  غ������واء والتحرر،  وعرفت باالإ

مكان الرم������ز يف حركات التح������رر الن�سائية 

يف العامل، وكثري م������ن املنتديات واجلماعات 

الن�سائية ت�سمى با�سمها.

يف اأغاين الدلعونا ت�ستوقفنا هذه الكلمة 

�سل اأغان دينية موجهة  »دلعونا« ولعلها يف االأ

اإىل اإي������ل عناة، ابن������ة املعبود اي������ل اخلا�سة 

باخل�س������ب واحل������ب واحل������رب، والتي تعقد 

اخلطوبة بني اجلن�سني، ويف اأغانينا ال�سعبية 

الكثري من هذه البقايا اللفظية.

املنظومة  �سعار  واالأ والق�س�������س  غاين  االأ

عن طري احلم������ام هي يف اأغلبها اإعادة اإنتاج 

لفك������رة انبعاث املعبود املي������ت واملرتبطة يف 

ر�������س ودورة اخل�س������ب، اإنه������ا  رمزيته������ا باالأ

�ساطري: دوموزي، بعل، ايزي�س  اإعادة ثانية الأ

واوزوري�������س، اأدوني�س، اأقهات واأخته بوغات. 

االأخت جتمع رفات اأخيه������ا وحتاول اإعادته 

خ�رص ال�سعبية  اإىل احلي������اة، وحكاية املرج االأ

تتح������دث عن زوج������ة اأب �ساح������رة تقتل ابن 

زوجها وتدفنه اأخت������ه يف املرج االأخ�رص، ثم 

ب  ت�سح������ر اأخته حمامة، وبع������د اأن يعرف االأ

الق�سة م������ن احلمامة بع������د اأن يحررها من 

ال�سح������ر ينبع������ث امليت، وكان������ت اأمي ونحن 

�سغار حتكى لنا هذه احلكاية فنن�ست اإليها 

خا�سع������ني والدموع ترتق������رق يف اأعيننا وهى 

تغني:

كو كو كو كو اأنا احلمامة

كو كو اأكلي ق�سامة

كوكو دبحتني خالتي

كوكو اأختي احلنونة.

خ�رص... مّلت ع�سامي وزرعتها يف املرج االأ

�ساطري طائر  واحلمام يف احلكايات واالأ

دب ال�سعبي  مقد�س وهذا يف�رص احتف������اء االأ

ب������ه والغناء له، واملعب������ودة �سمرينا معناها اأم 

أ�سطورة  احلمام، ومن������ه ا�ستمدت ا�سمه������ا وا
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مولدها امللكة ال�رصقي������ة �سمري اأمي�س، ويربز 

احلم������ام ا�ستكماالً لتعوي������ذات التح�سني يف 

هناهني حلب:

ها ها حندق بندق

هاها وجوز حمام

َلك احلمد هاها واإِ

يتام ياربي جربت بخاطر االأ

غنية الفولكلورية: ومنها االأ

عالعميم عالعمام رفرف ياطري احلمام

أو الكاهنة،  وتاأخذ احلمامة دور الهاتف ا

أن������ه ط������ارت حمامتان  ويذك������ر ه������ريودوت ا

وىل يف  �سوداوان م������ن طيبة م�رص فحطت االأ

اليون������ان واأمرت ببناء هاتف لزيو�س وحطت 

مون.  خرى يف ليبيا واأمرت ببناء هاتف الأ االأ

له املرمري« لهوثورن جند هيلدا  ويف »فون االإ

الفتاة اللطيفة تعي�س يف برج واحلمام يحيط 

أنها تتوحد مع احلمام،  بها ويحبها اإىل درجة ا

واإنه������ا مثل فينو�س تتماهى يف حمامها، وقد 

اتخذت احلمامة رمزاً لفينو�س ولروح متثل 

احلب الك������وين، ويف باحات اجلوامع الكربى 

ويف احل������رم يحط احلمام مطمئناً، واحلمام 

اليوم يف حلب وغريها من املدن يعي�س مطمئناً 

ويتنقل يف ال�سوارع وعلى ال�رصفات وينرث له 

ه������ايل واأ�سحاب احلوانيت الطعام يومياً،  االأ

وعلى الرغم من غالء اللحم وعدم ا�ستطاعة 

كث������ري من العائالت الفقرية اإدخال اللحم اإىل 

بيوتها فاإنه مل يفكر اأحد يف ا�سطياد حمامة 

واحدة.

  ومن ذلك اللعبة الطفولية: طار احلمام، 

َن هذا الرمز حممود دروي�س  حط احلمام، �َسمَّ

يف ق�سيدته، وقد اأ�سبح������ت احلمامة رمزاً 

للوداعة، وال�سالم

امل�س������وق،  التاريخ������ي  امل������زج  وي�ستم������ر 

والتداخل، ب������ني الت�سور الدين������ي والت�سور 

�سطوري يف النخلة، وهي �سجرة مقد�سة،  االأ

خ�ساب،  اإنها �سجرة ع�سرتوت امل�سوؤولة عن االإ

ومن������ه جاء التع�س������ري، واعتربه������ا ال�ساميون 

غريقية  �سج������رة احلياة، ويف امليتولوجي������ا االإ

أبولو ونبتون ُولدا حتت نخلة، وياأتي امل�سيح  ا

فيولد حتت نخلة:»وهزي اإليك بجذع النخلة 

ت�ساقط عليك رطب������اً جنيا«، وطائر الفينيق 

�ساط������ري البعلبكية هو طائر النخيل، ال  يف االأ

مي������وت ويبعث من رماده م������ن جديد، ونخلة 

جنران كانت معبودة يزينونها باأزياء ن�سائية 

طويلة، وظل هذا التقليد جارياً حتى الع�رص 

الفاطم������ي واململوكي، والي������وم يعود احلجاج 

اإىل بالدهم حاملني اأثمن هديتني ماء زمزم 

ومتر النخيل ويقولون: متر النبي بركة، وقد 

نق�س امل�رصي������ون القدماء التمر على جدران 

معابدهم.

اأخ������ذ رمز اخلل������ود واالنبعاث يظهر من 

�سالم من ذل������ك نق�س ال�سبلة  جدي������د بعد االإ
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أو نقو�س  )ال�سنبلة( عل������ى �سواهد القب������ور، ا

غ�سان، مبعنى اأن احلياة تنبعث  الرباعم واالأ

أنها ب�س������كل ما اإنت������اج جديد  م������ن امل������وت، وا

ل�سجرة احلي������اة التي جندها يف اجلداريات 

الرافدية، وظه������رت ب�سكل طريف يف اأغاين 

ألعابهم، طفال وا االأ

������������س�����������ب�����������ل�����������ة ي����������������������ا ���������س��������ب��������ل��������ة

ط����������������ال����������������ع����������������ة ع����������اجل����������ب����������ل����������ة

������������س�����������ب�����������ل�����������ة ب�������ت�������ح�������ج�������ج�������ن�������ا

حت��������ج��������ج��������ن��������ا ق����������������رب ال��������ن��������ب��������ي

وال�����������ن�����������ب�����������ي �����������س����������اي����������ل ك�������ت�������اب 

م���������������������ن ح��������������ل��������������ب ل���������ع���������ن���������ت���������اب

احلياة وامل������وت، البحث عن اخللود قلق 

ن�سان، كان وما يزال. وطعام فتح التم بعد  االإ

الدفن مبا�رصة، وطعام التيلت )اليوم الثالث( 

عقب اآخر لي������ايل املقرية رمز وداللة وتاأكيد 

ال�ستمرار احلياة. واخلوف من انتهاء احلياة 

ر�س دفع العامة، حني خ�سوف  على �سطح االأ

القمر، اإىل اإح������داث اأ�سوات عالية بال�رصب 

عل������ى الطناجر والهاون وال�سفائح معتقدين 

اأن القم������ر قد بلعه احل������وت، ونعود اإىل وراء 

فنج������د اأن قري�ساً كان طوطمها احلوت، ويف 

ر�س  أ�سطورة اخللق القري�سية اأن اهلل خلق االأ ا

على ظهر ح������وت، واحلوت يف امل������اء، واملاء 

على ظه������ر �سفاة، وال�سفاة على ظهر ملََك، 

وامللُك على �سخرة، وال�سخرة يف الريح. اإن 

احلياة ت�ستمر، لي�س يف �سكلها الواقعي على 

ر�س فح�سب واإمنا يف ذلك احلطام  ظهر االأ

وىل يف اأغانينا  الهائل واملرتاكم من الرموز االأ

أ�سعارنا واأمثالنا ال�سعبية. وا

بداع والرمز ❁ االإ

�ساط������ري واحلكاي������ات  ت�س������كل بع�������س االأ

بداعات يف الفن  ال�سعبية البنية التحتي������ة الإ

دب وامل�رصح، ومنها مثاًل ق�سة عائد اإىل  واالأ

حيفا لغ�سان كنفاين والتي تتكئ على حكاية 

احلكم الذي اأ�س������دره �سليمان احلكيم ب�ساأن 

أت������ني ادعتا اأمومة طف������ل، وكان ال�ساعر  امرا

�سارات  العربي الق������دمي قد اأورد بع�������س االإ

�سطوري������ة يف �سعره كقول النابغة الذبياين  االأ

يف بناء اجلن مدينة تدمر:

ل��ه ل����������ه  االإ ق�������ال  اإذ  ����س���ل���ي���م���ان  اإالَّ 

ف��اأح��دده��ا ع��ن الفند ال��ربي��ة  ق��م يف 

ل��ه��م اأذن��������ت  ق����د  اإين  اجل�����ن  وخ���ي�������س 

���اح وال���َع���َم���د ���فَّ ي���ب���ن���ون ت���دم���ر ب���ال�������سُّ

عرا�س اأن حتمل يف  وكان من تقالي������د االأ

موكب العر�س �سورة فطوم املغربية وتعلق مع 

اجلهاز يف �سدر البيت كاأنها ع�ستار اجلمال 

واحلب واخل�سب.

ول من ني�سان يوماً  وتعودنا اأن يك������ون االأ

حراً يب������اح فيه الك������ذب واإذا عدنا اإىل وراء 

لواح القدرية يف نهاية  ن������رى اأن يوم اإبدال االأ
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كل عام هو يوم ف������راغ وفو�سى واإباحة. ويف 

باب������ل كان املل������ك يف هذا الي������وم يتخلى عن 

حد الرعاع، ث������م ي�سرتد ملكه يف  �سلطان������ه الأ

نهاي������ة الي������وم. وقد حدثت طرفة ن������ادرة اإذ 

مات املل������ك احلقيقي يف ذل������ك اليوم وبقي 

دبية لهذه  ذلك الفالح مل������كاً، والتجليات االأ

بداع  �سطورية ظهرت يف جمال االإ التقاليد االأ

دبي والفني يف اإح������دى ق�س�س األف ليلة  االأ

وليلة التي بنى عليه������ا اأي�ساً مارون النقا�س 

أب������و احل�سن املغف������ل، و�سعد اهلل  م�رصحيته ا

ونو�س امللك هو امللك، والطيب ال�سديقي يف 

م�رصحية �سلطان الطلبة.

وقبل بدء ال�سوم عند امل�سيحيني يف حلب 

كان هناك يف التقاليد ال�سعبية االحتفالية يوم 

فراغ يتحقق فيه نوع من م�رصح ال�سارع، اإنه 

خمي�س ال�سكارى، حيث تخرج فرق امل�ساخر 

أ�سود، وحملوج  املوؤلفة من ال�سيطانني اأحمر وا

وحملوجة، وعنرت وعبل������ة، ومالك باأجرا�س، 

والزير، والعب النبُّ������وت وغريهم... يلب�سون 

قنع������ة يغنون ويَْهرج������ون ويعتلون �رصفات  االأ

بواب الب�سني  املن������ازل ويدقون النواف������ذ واالأ

قنعة، ويح������اورون اأ�سحاب البيوت وظلت  االأ

هذه الفرق موج������ودة حتى حرمتها الكني�سة 

عام 1940.

واليوم جند اأن الع������ودة اإىل هذه الرموز 

�سطوري������ة القدمي������ة ت�سكل اجتاه������اً فنياً  االأ

ت�سكيلياً لدى بع�������س اأ�سدقائنا الفنانني من 

اجلزي������رة ال�سورية مثل د. يعق������وب اإبراهيم 

ومو�سى ملكي اللذين حاوال نقل الروحانيات 

�سورية  �سطورية االآ واجلماليات من النقو�س االأ

خت������ام، اأو يف  على اجلداري������ات والرقم واالأ

املو�سيق������ى لدى عابد عازارية يف جلجام�س، 

ونوري ا�سكندر يف توثيق وا�ستيحاء املو�سيقى 

ال�رصيانية.

ال���ط���ق���و����س  يف  ����س���ح���ي���ق���ة  رم���������وز   ❁

لعاب االحتفالية واالأ

عياد الدينية كعيد الف�سح  ت�سكل بع�س االأ

�سح������ى، بتقاليد طعامها، وطقو�س  وعيد االأ

احتفاالتها، و�سعائرها، جماالً رحباً الكت�ساف 

ما فيها من رموز التجدد واخل�سب واحلياة 

والفداء

ونتوقف قلياًل عند بع�س طقو�س العر�س 

احللبي، منها اأن توؤخذ العرو�س اإىل احلمام، 

وتق������وم الن�س������وة بغ�سلها، ويطي������نب ج�سدها 

بالدري������رة )الرتابة احللبية( ليك������ون ج�سداً 

مقد�س������اً موؤه������اًل للحب واخل�س������ب، وهذا 

يذكرن������ا باغت�س������ال اينانا املقد�س������ة )اأو من 

متثله������ا يف االحتفال امللك������ي( قبل اأن تعر�س 

على حبيبها:

اينانا املقد�سة تغ�سل باملاء وال�سابون

ر�س رز العطر ير�س على االأ زيت االأ

امللك يذهب رافع الراأ�س اإىل احلقل املقد�س
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ومن لي������ايل العر�س ليل������ة احلناء، حيث 

أك������ف العرو�سني وبع�������س املدعوين  حتن������ى ا

قرباء يف احتفال �سعبي كبري. واالأ

ويف �سبيح������ة ليلة العر�س يق������ام اإفطار 

تك������ون فيه احللوى مادة رئي�سة، وتقام وليمة 

يف الي������وم اخلام�س ع�رص من العر�س وت�سمى 

عزمية اخلم�ستع�س، وهذا هو موعد احلمل 

املتوقع بع������د انق�ساء خم�سة ع�رص يوماً على 

املعا�������رصة الزوجية، وحُتيا هذه الليلة بالغناء 

والرق�س واملو�سيقى وق������راءة املولد النبوي، 

وهي اإحي������اء لطقو�س الوليمة التي تقام بعد 

العر�س لزفاف اإينانا املقد�سة.

أم������ا »ال�سباحي������ة« يف احتفاالت العر�س  ا

احللبي فعادة ما تقام يف الب�ساتني وذلك بعد 

اغت�سال العري�س يف حمام ال�سوق، اإنها تعني 

اأكرث من التمتع بالطبيعة و�سحرها، اإنها تعني 

ن�س������ان والطبيعة،  حالة م������ن التوحد بني االإ

لدف������ق اخل�س������ب والتج������دد امل�ستمرين يف 

�رصايني احلياة، وهو طق�س رمزي قدمي كان 

لدى ال�سومريني: تقول اينانا:

دوموزي جاء اإىل الب�ستان

�سجار الواقفة طفت معه بني االأ

�سجار املتكئه وقفت معه بني االأ

دفقت الزرع من رحمي.

لع������اب ال�سعبي������ة واأغانيه������ا  وحتم������ل االأ

طف������ال الكثري من الرموز  و�سدياتها لدى االأ

�سطوري������ة، قبل  �س������ارات التاريخي������ة واالأ واالإ

اإ�سالمية واإ�سالمية مثل لعبة »يا حاج حممد 

يويو« التي تربز فيها اإ�سارات لفظية اإىل غزو 

�سكندر وال�رصاع ما ب������ني ال�رصق والغرب  االإ

على الرغم مما تتميز به هذه ال�سديات من 

لعب لفظي.

يا حاج حممد، يويو، اأعطيني ح�سانك، ال 

�سد واركب، واحلق ا�سكندر، ا�سكندر مامات، 

خلف بنات

غنية الطفولية: ومنها االأ

ع�������������س������ف������ور ي��������������ا  دور  دور 

ف���������اط���������م���������ة ب���������ن���������ت ال���������ر����������س���������ول

��������������س�������������اي�������������ل�������������ة مت����������������������ر ح��������ن��������ة 

م�������ك�������ت�������وب ع�������ل�������ى ب��������������اب اجل�����ن�����ة

ب�����������������������اب ال�����������������ن�����������������ار ل�������ل�������ك�������ف�������ار

����������س���������ام وب����������������������اب اجل�����������ن�����������ة ل���������اإ

وكلم������ة كف������ار رمبا تعني الغ������زو الغربي 

ال�سابق والالح������ق ولي�س املواطن غري امل�سلم 

ن التعاي�������س يف الوح������دة الوطني������ة قائ������م  الأ

وم�ستمر.

اإن كثرياً من الطقو�س التي ما تزال قائمة 

اإىل الي������وم هي اإعادة اإنت������اج لطقو�س قدمية 

مب�سمون������ات جدي������دة. من قيام������ة بعل اإىل 

قيامة امل�سيح، ومن طقو�س احلزن التموزي 

أي������ام املرف������ع، فطقو�س الندب  اإىل طقو�������س ا

احل�سيني، فطقو�س الب������كاء على امليت لدى 
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النّدابات يف اأغاين الندب اخلا�سة يف وادي 

الفرات، يفعلن ذلك وهن يلطمن �سدورهن 

يف حركات متكرره موروثة.

�سالم مت ت�سذيب هذه الطقو�س  وبع������د االإ

باملقرّي������ة، فبعد ق������ول الر�سول)�������س( ولكن 

لهي،  حم������زة ال بواكي عليه، ج������اء العتاب االإ

وكان منع هذه ال�سعائ������ر الطق�سية، واأ�سبح 

احل������زن م�سارك������ة و�سرباً عل������ى ق�ساء اهلل 

أم������اًل، وتفك������راً يف حقيقة امل������وت واحلياة  وا

أيام املقرية. آن ا ومعنى الوجود، بقراءة القرا

�سالمية من �سوم  عياد االإ اإن ارتب������اط االأ

رم�سان وفطر واأ�سحى ومولد بدورة ال�سنة 

�سالمي عن  أبعد الفكر االإ الهجرية القمرية ا

�سطوري الكيفي، واملرتبط  الزمن الدائري االأ

باأ�ساطري الطبيعة ودورات اخل�سب، واأ�سبح 

�سالمي نف�سه، ومرتبطاً  منبثقاً من الفكر االإ

يف حركت������ه بال�سعودي������ة االرتقائي������ة بزمن 

امت������دادي كمي ع������رب حياة دني������ا ت�سري نحو 

خرة. أ زمن جديد هو زمن االآ نهايتها، ليبدا

عداد ❁ قوى اأ�سطورية يف االأ

�سماء  عداد واحل������روف واالأ اأعطي������ت االأ

ق������وى غام�سة عرب التاري������خ، ومنذ اأن اعترب 

�سياء،  رق������ام جوه������ر كل االأ فيثاغور�������س االأ

وحتدث عن تناغمه������ا كما املو�سيقى، وحتى 

�سالم التي تعطي  ظهور الفرق الغالية يف االإ

أ�سطورية  عداد قدا�سة خا�سة وقوة ا بع�س االأ

أو بع�سها، مبا حتمل  عداد ا وبها ت�ستغيث واالأ

م������ن قوى ا�ست�رصارية، واتف������اق ظهوراتها يف 

عيان، هي حم������ل نظر الباحث  كثري م������ن االأ

ومالحظته.

عداد املقد�سة التي اأحاطت  ومن هذه االأ

أ�سطوري������ة وا�ستقرت يف الوجدان  بها هالة ا

ال�سعب������ي الع������دد �سبع������ة، ول������و ا�ستعر�سنا 

أن������ه ي�ستحق  ظهورات ه������ذا العدد لوجدنا ا

التاأمل والبحث، ف�سبعة هي عدد بنات نع�س 

من جمموعة جنم القطب، والكواكب ال�سيارة 

ال�سبعة عبدها العرب، واال�ستواء على العر�س 

�سبوع  أي������ام االأ كان يف الي������وم ال�سابع، وعدد ا

أة وامليت واملولود،  �سبعة، وهناك ال�سبوع للمرا

�سماعلي������ه �سبعة، ودورة اخل�سب  ئمة االإ واالأ

يف حل������م النبي يو�سف �سب������ع �سنوات عجاف 

يتبعه������ن �سبع �سمان، الع������دد �سبعة يرمز اإىل 

درجات ومراتب اأهل الطرق، واملراحل التي 

تبتدئ بالطلب وتنتهي بالفناء، كما يرمز اإىل 

درجات الت�سوف، وه������و اأي�ساً نظام مراتب 

الباطنية، وعندم������ا يبلغ الطفل �سبع �سنوات 

ل������دى ال�سب������ك والبكتا�سي������ة والقزليا�سي������ة، 

أبواه اإىل البابا  وهي مذاهب غالي������ة، ياأخذه ا

ه �سبع مرات، وخطوط  َفيمنطقه بحزام ي�سدُّ

الوج������ه ل������دى احلروفيني �سبع������ة وبها تغّنى 

الن�سيمي يف �سعره، وكان للفر�س �سبعة بيوت 
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للنار على ا�سم الكواكب ال�سبعة، و�سلط على 

ق������وم فرعون �سبع������ة عذاب������ات: ن�سوب ماء 

النيل، والطوفان باملط������ر، واجلراد، والقمل 

وال�سفادع والدم واأخرياً الغرق يف البحر.

أيام  وق������ال التلم�س������اين: كان العج������م يف ا

ن������ريوز يجمعون �سبع �سينات وياأكلونها وهي: 

�سكر، �سمن، �سميذ، �سفرجل، �سماق، �سذاب 

)بقل(، �سقنقور )دابة كالوزغ(. وعيد العجل 

أبواب  أيام، وعند اليهود ا آبي�س ي�ستمر �سبعة ا ا

الهواء �سبعة، وب������ني اخلليقة والطوفان �سبع 

أبواب،  ور�سلي������م �سبعة ا مئة �سن������ة، وجعلوا الأ

وبن������وا هيكل �سليمان يف �سبع �سنني، واأعمدة 

احلكم������ة �سبعة، وروؤ�س������اء املالئك������ة �سبعة، 

وبنى فيثاغور�س �سلم������ه املو�سيقي على �سبع 

أبو قراط: كل �سيء يف العامل  طبق������ات، وقال ا

أبولون ذات  مقدر على �سبعة اأجزاء، وقيثارة ا

أوتار، واأعياد اأدوني�������س ت�ستمر �سبعة  �سبع������ة ا

أيام، والع������رب البائدة �سب������ع قبائل، واتخذ  ا

أن�رص وال�سبعة عند قري�س عدد  لقمان �سبعة ا

تام فهم يعدون: واحد، اثنان.. اإىل �سبعة ثم 

يقولون: وثمانية وبهذا �سميت واو الثمانية، 

ويف الق������راآن الكرمي: »كمثل حبة انبتت �سبع 

�سناب������ل« و»والبح������ر ميده من ورائ������ه �سبعة 

اأبحر«... و»�سب������ع �سموات طباق������ا« وتقابل 

ال�سم������وات ال�سبع اأر�سني، و�س������ورة الفاحتة 

آيات دعيت بال�سبع املثاين، ويف �سعائر  �سبع ا

احلج ورمي اجلمرات �سبع مرات والطواف 

حول الكعبة �سبع مرات.

وجاء تق�سيم قبة الفلك اإىل �سبعة كواكب 

منذ عه������د البابليني، وكل منه������ا اإىل ع�رصة، 

وهك������ذا انبث������ق العدد )70( م������ن العدد )7( 

وله ظهورات كثرية. ودخ������ل العدد �سبعة يف 

قوال واملاأثورات والق�س�س ال�سعبي، منها  االأ

أرام������ل، وحكاية ال�سبع بنات.  حكاية ال�سبع ا

مثال: ويقولون يف االأ

»اإذا كان ابن���ك بخري حطو حتت �س���بع 

ي �س���احبو �س���بعة  اأقف���ال«، »القر����ض بحكِّ

األ�س���ن، النبي اأو�س���ى ب�س���ابع ج���ار«، »مثل 

���ّبع الكارات«  القط ب�س���بع اأرواح«، »فان �ساَ

ناء بغ�سله �سبع مرات  ماأخوذة م������ن ت�سبيع االإ

اإحداه������ن بالرتاب. ومن احلكاي������ة ال�سعبية 

ال�سبع ملوك ن�سج احللبيون نوعاً من القما�س 

يلب�سون������ه ا�سمه »�ساية ال�سب������ع ملوك« ذات 

أل������وان مللوك اجلان. ومن الطريف اأن  �سبعة ا

أ�سياء: املتنبي افتخر ب�سبعة ا

اخل���ي���ل وال���ل���ي���ل وال����ب����ي����داء ت��ع��رف��ن��ي

والقلم وال��ق��رط��ا���س  وال��رم��ح  وال�����س��ي��ف 

أ�سط������ورة الع������دد �سبعة  واحلدي������ث عن ا

وظهوراته يكاد ال ينتهي، اإنها رمزية تندرج يف 

نطاق الرمزية الكوزمولوجية، ظلت حمافظة 

على قد�سيته������ا وا�ست�رصايتها ع������رب الع�سور 

ول������دى اأغلب ال�سعوب رغ������م تغري املعتقدات 
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ديان، �ساأنها ك�ساأن املكان املقد�س. الذي  واالأ

يكون معبداً وثنياً ث������م ي�سري كني�سة فجامعاً 

فمدر�سة دينية.

ومثله الع������دد »12« ا�ستفاد قد�سيته من 

رمزيت������ه الزماني������ة الكوزمولوجي������ه، فع������دة 

�سباط اثنا ع�رص  ال�سهور اثنا ع�رص �سهراً، واالأ

ئمة اثنا ع�رص.. واالأ

أربعون، وم������ن ظهوراته:  ومثل������ه الع������دد ا

أربعينية امليت والنفائ�س وال�ستاء وال�سيف،  ا

وامل�رصيون يحنط������ون امليت يف اأربعني يوماً، 

ربعني  ربعني بحلب، وكني�سة االأ وهناك باب االأ

ربعني  ربعني، وجب������ل االأ �سهي������داً، ومق������ام االأ

ر�������س عددهم  أوتاد االأ باأريح������ا، واالب������دال ا

أربعون وهم رجال الغي������ب. ومن اعتقادات  ا

العام������ة: »اللى ب�سلّي اأربعني ليلة قيام الليل 

بطلع على وجهو كنز«، ومن اأمثالهم: »عا�رص 

الق���وم اأربع���ني ي���وم بت�س���ري م���ن وفنّي«، 

الب���دوي اأخد ت���ارو بعد اأربعني �س���نة ومن 

اأي  ربع���ني«  الأ كمال���ة  تهكماتهم:»ه���ادي 

تتمة امل�سائب.

ومثله العدد خم�سة، وبع�س م�ساعفاته: 

أو اأهل العبا،  فاخلم�سة هم اأ�سحاب الك�ساء ا

وهم حممد، علي، فاطمة، احل�سن، احل�سني، 

ويف القراآن: {ويقولون خم�س���ة �ساد�س���هم 

كلبهم}

و{ميددك���م ربك���م بخم�س���ة اآلف م���ن 

مني« و»م���ا يكون من جنوى  املائكة ُم�س���ومَّ

ثاثة اإل وهو رابعهم، ول خم�سة اإل وهو 

�ساد�سهم}.

❁ العقوبة والتطهري

�سط������وري ل�سعوب املنطقة  يف الرتاث االأ

العربي������ة القدمي������ة )ال�سامية( جن������د اأن كل 

أو قوم، يحمل معه  أو قبيل������ة اأو رهط ا �سعب ا

أ�سطورته التي دفعت به اإىل الوجود، واأحلّته  ا

حملته، ور�سمت لبع�سهم اأر�س ميعاده، واإذا 

عدن������ا اإىل كتاب التيج������ان، اأخبار عبيدة بن 

�رصية اجلرهم������ي جند اأن ع������اداً ين�سب اإىل 

ن������وح، وكان له ع�������رصة اأوالد منهم �سداد اأول 

ملوكها الذي بنى مدينة ارم ذات العماد التي 

لهي، ثمة حكايات عن  ا�ستحقت العق������اب االإ

جداد والق�سا�سون ال�سعبيون،  ارم تناولها االأ

دباء، واحدة من هذه ال�سياغات  وال�سعراء واالأ

التخيلية م�رصحية ارم خلليل هنداوي. ومن 

أ�سطورياً كان  تراث ه������ذه املنطقة احلكائي، ا

أو �سعبي������اً، ثمة تركيز  أو تاريخي������اً، ديني������اً ا ا

على عملي������ة تقومي وتطه������ري م�ستمرة تقوم 

على فكرة اجل������زاء: الذنب والعقاب، اخلري 

خالقية، وا�ستعجال  والثواب، هذه الركيزه االأ

�سالم واإمنا  احل�ساب يف الدنيا، مل يلغه������ا االإ

ألوان الثواب والعقاب  اأكدها، وف�سل فيه������ا ا
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حاديث، و�س������واء ف�رصت هذه  ي������ات واالأ يف االآ

الن�سو�������س مبدلوله������ا اللفظ������ي - امل������ادي 

الواقعي، اأو مبد لولها الرمزي املعنوي فاإنها 

آدم  ط������ار، لقد ا�ستحق ا ال تخرج عن هذا االإ

ر�س لذنب الع�سيان، واأ�سبح  الهبوط اإىل االأ

نه نظر  أ�سود مع ن�سل������ه الزنوج الأ وج������ه حام ا

أبيه، وا�ستحق قوم نوح وعاد وثمود  اإىل ُعري ا

نهم �سلّوا واأ�سلّوا وعتوا  العقوبة اجلماعية الأ

ر�������س مف�سدي������ن، والذي������ن اعتدوا يف  يف االأ

ال�سبت من اليهود �ساروا قردة »َولََقْد َعِلْمتُُم 

بْ������ِت َفُقلْنَا لَُهْم  الَِّذيَن اْعتَ������َدواْ ِمنُكْم يِف ال�سَّ

ُكونُواْ ِقَرَدًة َخا�ِسِئنَي/البقرة 65« وعلى البحر 

املي������ت �رصبت �سدوم وعمورة وخرج لوط مع 

ابنتيه واحتمى باملغارة. ويف حني اأن الق�سة 

ن الغاية  �سا�سي الأ آنية تكتفي باحَلَدث االأ القرا

لي�ست كتابة التاري������خ واإمنا العربة والهداية، 

�سطرة،  �رصائيلية ت�ستمر يف االأ فاإن الرواية االإ

أباهما اخلمرة  فهات������ان ابنتا لوط ت�سقي������ان ا

آبيون بداة  وت�ساجعانه لياأتي من ن�سلهما املوا

ردن والعموري������ون القبائل الزراعية فيها،  االأ

�رصائيليني يف  ويق������ال اإن مو�سى حرم على االإ

نهما  آبي������ني والعمورنيني الأ �سيناء قت������ال املوا

عربيون من ن�سل لوط، على عك�س ما اأو�ساهم 

موري������ني والكنعانيني.  بالن�سب������ة للحثيني واالآ

ج������اء يف �سف������ر التكوي������ن »اأما م������دن هوؤالء 

ال�سعوب التي يعطيك الرب اإلهك ن�سيباً فال 

ت�ستب������ق منها ن�سمة«. هك������ذا ت�سبح العقوبة 

له اليه������ودي نتاجاً ل�سهوة الدم  عند يهوه االإ

�رصائيلية، ويقوم  فن������اء لل�سعوب غ������ري االإ واالإ

مر الَيْهِوي �سعب يحرتف القتل  بحمل هذا االأ

ويقد�س املدن�س.

قوال  وم������ن الغري������ب اأن جند بع�������س االأ

مث������ال التي حتمل رم������وزاً غام�سة تعود  واالأ

أ�ساطريها، من ذلك قول  زمن������ة وا اإىل تلك االأ

العامة: التع������ّدن بتطري بركنت، وللذي يبا�رص 

العد يلحقونه بهذه العبارة: عد جمال اأبوك. 

ب������ل وغريها من املا�سية هي املال، وللذي  واالإ

يبا�������رص العد ونح������ن متخوفون م������ن ح�سده 

نقول: خم�سة بعين������ني ال�سيطان، خا�سة اإذا 

أ�سا�ساً ترتبط  بلغ العد خم�سة وزاد. وامل�ساألة ا

باجلزاء: اخلطاأ والعقاب، اإنها ذاكرة بعيدة 

أ�سطوري������ة قدمية جتعلنا  مبهم������ة، وروا�سب ا

ح�ساء،  نخاف من العقاب ال������ذي ي�سببه االإ

واحلادثة تع������ود اإىل خطيئة داود حني اأغراه 

اإبلي�������س اأن يح�سي �سع������ب اإ�رصائيل فكان اأن 

غ�س������ب الرب وخريه بني ثالث لعنات: ثالث 

أ�سهر من الهالك  �سنني من اجلوع، اأو ثالث ا

أيام من الوباء. أو ثالثة ا يف احلرب، ا

ح�ساء اليوم يفر�س انزياحاً  لكن ع�رص االإ

�سطورية، اأما  ف������كار االأ طبيعياً ع������ن هذه االأ

بقايا العبارات هذه لدى الثاقفني فاإنها ترد 
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يف معر�س الطرفة، ولدى جهالء العامة يف 

معر�س االعتقاد.

أ�������س اأن نع������ود اإىل اخلم�سة ونبحث  وال با

ن تكون مبثابة  يف قد�سيته������ا التي اأهلته������ا الأ

ح�ساء  أو االإ ر�س������د �سحري �سد عقوبة العد ا

الداوودي. فاخلم�سة عدد مقد�س عند بع�س 

املذاه������ب الغالبة فهي عدد اأ�سحاب الك�ساء 

وه������م يف اعتقاد ه������ذه املذاه������ب خم�ستهم 

�سيء واحد، وال������روح حاّلة فيهم �سوية، فهم 

يجاد و�سبب التكوي������ن و�رص الوجود،  عل������ة االإ

آيات �سورة الفلق، املعوذة  اخلم�سة هي عدد ا

أ لرد العني، وهكذا فاخلم�سة موؤهلة  التي تقرا

لتكون ر�سداً �سحرياً �سد قوى ال�رص جم�سدة 

يف ك������ف مب�سوطة تعلق عل������ى �سدر الطفل، 

أنه حني تنحر  أو م������ا نريد حمايته، ومنه������ا ا ا

أو اكتمال بناء بيت  ذبيحة لتفج������ري بئر ماء، ا

يغم�س املالك ي������ده يف دم الذبيحة ويطبعها 

�سابع اخلم�س على اجلدار.  كفاً مب�سوطة االأ

والع������دد خم�سة يف املالعن������ة يحمل العقوبة 

لهية: الغ�سب واللعنة »واخلام�سة اأن لعنة  االإ

اهلل عليه اإن كان من الكاذبني«.

اإن بع�������س اأمثالن������ا واأقوالن������ا وحكاياتنا 

تراكمياً  أ�سطورياً  ا وتقاليدنا يحمل تاريخ������اً 

�سالم بع�سها  مركب������اً ومعقداً وقد واج������ه االإ

بن�سو�������س وا�سح������ة الدالل������ة م������ن ذلك ما 

كان �سائداً حول عتب������ات البيوت وارتباطها 

باالعتقاد باجلن، وقد دفع التحم�س للتدين 

أه������ل احلرم  بع�������س القبائ������ل العربي������ة من ا

والقائم������ني عليه اإىل حترمي العتبة والدخول 

لاَْي�ضاَ  ية: {واَ من باب خلفي، وفيهم نزلت االآ

ا} وهذا  ُتوْا اْلُبُيوتاَ ِمن ُظُهوِرهاَ اأْ اْل���ِرُّ ِباأاَْن تاَ

املدخ������ل ال�سعائري جن������ده يف بع�س البيوت 

الريفي������ة وي�سمى باخلوخ������ة، وب�سبب طبيعة 

البناء يف املدينة احتلت اخلوخة جزءاً حمدوداً 

من اأحد م�رصاع������ي الباب الكبري يف خانات 

�سواق واملدينة القدمية.  حلب املنت�رصة يف االأ

ونعود اإىل الفك������رة املطروحة وهي اخلطيئة 

والعقاب، فهناك خطيئة راب�سة عند الباب 

والوق������وع فيها يوؤدي اإىل العق������اب، وجتنبها 

�سطورية  يكون بهذه الت�سمين������ة املعمارية االأ

التي اأخذت �سكاًل جمالي������اً ووظيفياً حديثاً 

وغابت عنها الداللة القدمية.

م  أي�س������اً جند االأ وح������ول فك������رة العقاب ا

حت������ذر ابنها م������ن مالم�سة �سيء ق������د يوؤذيه 

أو ال�سكني بقولها: واوا.. كاأنها تخوفه  كالنار ا

م������ن كائن خرايف، ويقودن������ا التفكري يف هذه 

الكلم������ة، واختي������ار هذا الت�سوي������ت من دون 

حرف، اإىل بع�س اأحداث  �سوتيات باق������ي االأ

ذهان  ملحمة جلجام�س الت������ي عا�ست يف االأ

ع�سوراً متعاقبة، حيث جند يف هذه امللحمة 

ويف ن�سها ال�سومري الوح�س )ه�  واوا( حار�س 

الغابة الذي دخل مع������ه جلجام�س يف �رصاع 
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احلطام املتوهج بقايا رموز واأ�ساطري يف املوروثات

أمثل������ة كثرية ميكن اأن تورد يف  مميت. وثمة ا

هذا املجال.

والفاعلي������ة  الوه������ج  ذل������ك  اإن  اأخ������رياً 

ين يف جزء هام من حياتنا ومورثاتنا  امل�ستمرَّ

يع������ودان اإىل اأن ه������ذه املوروثات حتمل بقايا 

ع������امل ق������دمي روؤيوي قائ������م عل������ى اال�ستعارة 

�سياء يف وحدة كلية  ال�ساملة، تتماهى فيه االأ

أ�سهم املقد�س يف  تختزل العامل يف زمن دائري ا

ال�سمري اجلمعي يف منح اخللود واال�ستمرار 

لهذا الع������امل وبقاياه ورموزه يف مكانه وزمانه 

الغام�س������ني واأحداث������ه و�سخ�سياته واأفكاره. 

وعل������ى الرغم م������ن �سيطرة العق������ل العلمي 

احلدي������ث فاإننا مل نتخل�������س متاماً يف حياتنا 

وممار�ساتنا وطقو�سنا وعاداتنا من ا�ستخدام 

هذه الكودات واملوتيفات التي حتمل حطام 

أ�ساطري موغلة يف القدم. رموز وا

�سوقي عبد احلكيم، احلكاية ال�سعبية العربية، دار ابن خلدون، 1980.  -

�ساطري العربية، دار ابن خلدون، 1978. �سوقي عبد احلكيم، الفولكلور واالأ  -

ديان واحلياة، ت: عبد الهادي عبا�س، دار دم�سق، 1992. فيليب �سريجن، الرموز يف الفن واالأ  -

�س كرمير، طقو�س اجلن�س املقد�س، ت: نهاد خياطة، دار الغربال، دم�سق،1986.  -

�سطورة، ت:نهاد خياطة، دار العربي- دم�سق، 1987. مر�سيا الياد، املقد�س الدنيوي رمزية الطق�س واالأ  -

أ�سود، احلكايات ال�سعبية ال�سامية، وزارة الثقافة، دم�سق، 1985. نزار ا  -

عبد الرحمن ب�سي�سو، ا�ستلهام الينبوع، موؤ�س�سة �سنابل، 1983.  -

�سدي، مو�سوعة حلب، جامعة حلب.  خري الدين االأ  -

هذا الذي راأى عبد احلق فا�سل النجاح، بريوت، 1973.  -

اديت هاملتون، امليتولوجيا، ت: حنا عبود، احتاد الكتاب، دم�سق، 1990.  -

ول، دار الكلمة، بريوت، 1980. فرا�س �سواح، مغامرة العقل االأ  -

�ساطري، ت: وحيد خياطة، �سومر، 1987. لهة واالأ ادزارد / بوب/ رولينغ، قامو�س االآ  -

�سالم، بريوت، بغداد، 1973. جواد علي، تاريخ العرب قبل االإ  -

جملة املعرفة، ع 566 ت�رصين 2، 2010، بحث الداللة اللغوية ال�سم كنعان، �س20، فائز مقد�سي.  -

- S.N Kromer Sumerian Mythology.
-	 Frezer	the	dying	god.
- S.N. Kromer mythology of the ancient world.
-	 S.H.Hooke	middle	eastern	Mythology.
- T.R.G lover the ancient world. 
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هناك ت�شاوؤل كان ومايزال يرافق الفكر الب�رشي منذ ن�شاأته كوعي بالعامل. 

جوبة من  ت�ش������اوؤل حموره بنية العامل املادي والقوى املوؤث������رة فيه، وقد بداأت الأ

الفال�شف������ة الذين حذرونا قدمياً من اأخطاء احلوا�س التي قد تظهر لنا العامل 

أو�شع  امل������ادي على غري ما هو عليه، موؤكدين اأن البعد اجلوهري للمادة اأكرب وا

رحابة بكثري مما تظهره لنا احلوا�س، واليوم تعود الفيزياء لتكمل املهمة قائلة 

ب������اأن املادة لي�شت فقط اأعقد من قدرة حوا�شن������ا على التمييز، بل هي اأعمق 

غوراً من قدرة عقلنا على الفهم والتف�شري.

باحث �سوري. ❁

ò

املادة يف الفيزياء

معاذ قنرب

❁
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املادة يف الفيزياء

فالف������راغ املروع ب������ن ال������ذرات هو من 

حج������ار املكونة للمادة،  ال�سم������ات املميزة للأ

واملده�������ش اأن تلك الذرات التي حتدث عنها 

دميقريط�ش منذ الق������رن الرابع قبل امليلد 

خذ وال������رد بن مثبت  ولق������ت الكثري من الأ

ح�سائي حتى  ومعار�ش، مل تلحظ ب�سكلها الإ

عام 1660، عندم������ا لحظ بويل ال�سلوكيات 

أم������ا الدلي������ل النهائي على  الذري������ة للغ������از، ا

وجوده������ا جتريبياً فقد انتظ������ر حتى القرن 

)1(
الع�رشين.

أثار قدماء الفل�سفة اليونان جدلً  وقد ا

وا�سعاً حول طبيعة التغيري يف املادة، فذهب 

هريقليط�������ش اإىل اأن كل �سيء معر�ش للتغيري 

أو باأخ������رى، بينما اعتمد بارمنيد�ش  ب�سورة ا

�سي������اء ثابتة على ماهي  ال������راأي القائل اإن الأ

أم������ا دميقريط�ش، فقد عر�ش خمرجاً  عليه، ا

لهذه امل�سكلة، مفرت�س������اً اأن كل املواد مكونة 

من وحدات غاية يف ال�ساآلة لتقبل التجزئة 

هي ال������ذرات، هذه الذرات ثابتة ل تتغري اإل 

أنها جتول يف الف������راغ وتّتحد بطرق خمتلفة  ا

ج�سام املرئية،  مما ي�سب������ب الختلف بن الأ

وبذلك يكون التغري موجوداً يف العامل املرئي، 

ولكنه يبنى على اإعادة ترتيب للذرات الثابتة 

التي تكونه، ومبعنى اآخر، اقرتح دميقريط�ش 

طريق������ة ملعرفة تركيب املادة باأخذ اأي قطعة 

م������ن اأي مادة وتقطيعه������ا اإىل اأجزاء �سغرية، 

جزاء اإىل  ث������م تقطيع كل ج������زء من ه������ذه االأ

اأخ������رى اأ�سغر منه������ا.. وهك������ذا حتى ي�سل 

ن�سان اإىل اأ�سغر جزء ممكن من املادة التي  االإ

توم، التي تفيد  أو االآ اق������رتح لها ا�سم ال������ذرة ا

أ اأو ال يقبل الق�سمة، حيث  معنى مااليتج������زا

–وفق هذا الت�س������ور- يتكون العامل من ذرات 
أو خ������الء، اأي املادة والع������دم اللذان ي�سكالن  ا

)2(
مو�سوع املعرفة احلقيقية.

ومل يختلف ت�س������ور علماء ع�رص النه�سة 

قدمني،  ع������ن املادة عن ت�س������ور الفال�سفة االأ

�سل  أولية باالأ فامل������ادة عند برونو هي م������ادة ا

تت�سكل بح�سب ما تتلقاه من �سور وكيفيات، 

أو انف�سالها،  وبخ�سو�������س م�ساألة ات�ساله������ا ا

ينفي برونو اإمكانية انق�سامها اإىل ماال نهاية 

أيه كل املقادي������ر مت�ساوية  واإال اأ�سبح������ت برا

كونه������ا ال متناهية، لذا فاإن على الفيزيائيني 

أي������ه، اأن يرف�سوا مفهوم  والريا�سي������ني، يف را

القابلية لالنق�س������ام الالمتناهي، وهذا قاده 

للقول بنظرية تعترب املادة مكونة من اأجزاء ال 

أ اأو جواهر فريدة غري قابلة لالنق�سام،  تتجزا

اأي اإىل النظرية الذري������ة، التي حتدث عنها 

. وهذا ما 
)3(

دميقريط�س وعار�سه������ا اأر�سطو

ت�س������وره غاليلي������و بعد ذلك بح������وايل ثمانية 

ع�رص قرن������اً موؤكداً على الفك������رة القائلة اأن 

امل������ادة موؤلف������ة م������ن ذرات ال تنق�سم. وحتى 

الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رص كانت 
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املادة تعترب عن�رصاً ثابتاً يف حتول الظواهر، 

فه������ي التتب������دل يف كتلتها، وقابل������ة للحركة 

بفعل الق������وى، والتج������ارب الكيميائية متت 

وتف�������رصت بنجاح منذ الق������رن الثامن ع�رص، 

بف�سل فر�سي������ة الذرة امل�ستمدة من الع�سور 

القدمية، وهذا اأدى لالعتق������اد باأن الذرات 

تظهر باعتبارها الكائن احلق، وهي البذور 

اخلالدة للمادة، كما اأن ال�سفات املح�سو�سة 

للمادة ظلت كما كانت يف فل�سفة دميقريط�س 

الذرية، ظواهر �سطحي������ة، فالرائحة واللون 

وال�سخونة وال������ربودة والق�س������اوة، لي�ست يف 

حقيقتها خوا�ساً للمادة، بل نتيجة للتفاعالت 

املتبادل������ة بني املادة وحوا�سنا، وبذلك تولدت 

ال�س������ورة املب�سطة للعامل وف������ق مادية القرن 

التا�سع ع�رص القائلة اإن الذرات، وهي توؤلف 

الكائن الالمتب������دل احلق، تتحرك يف املكان 

والزمان، وتول������د برتتيبها وحتركها املظاهر 

املتنوعة، يف عاملنا املح�سو�س.

�سهر )املبادئ  وقد جاء نيوتن يف كتابه االأ

الريا�سية للفل�سف������ة الطبيعية( ليذهب كما 

ذهب دميقريط�س، حيث عامل املادة ك�سيء 

خامد غري فّعال، اإذ كان يرى املادة كما يراها 

النا�س يف غمار احلياة العادية الدائمة، �سيئاً 

جامداً ي�س������دم احلوا�س ويخ�س������ع لقوانني 

الطبيع������ة يف احلركة وغريه������ا خ�سوعاً غري 

م�������رصوط. ويتلخ�س ت�سوره هذا يف قوانينه 

ول خا�������س بالق�سور  الثالث������ة امل�سه������ورة، االأ

الذاتي القائل اإن اجل�سم يظل على حالته مامل 

أ عليه اأي تغيري، فاملتحرك يظل متحركاً  يطرا

والثابت يظل ثابتاً مامل توؤثر فيه قوة خارجية، 

وفك������رة الق�س������ور الذاتي ه������ذه، تلعب دوراً 

أ�سا�سياً يف نظريته ع������ن العامل، فاإذا وجدت  ا

مادة يف حالة �سكون، فهي �ستظل كذلك اإىل 

بد مامل توؤثر عليها قوة خارجية، وباملثل يف  االأ

حال احلركة، فامل������ادة وفق هذا الت�سور يف 

. والثاين خا�س 
)4(

حالة �سلبية وانفعال مطلقني

بتنا�سب القوة وال�رصعة، حيث تتنا�سب القوة 

الواقعة على ج�سم ما تنا�سباً طردياً مع تغري 

كمية احلرك������ة التي يحدثها ذلك اجل�سم يف 

زم������ن ما، اأي اإن القوة التي توؤثر يف ج�سم ما 

ت�س������اوي كتلة اجل�سم يف �رصعته، والثالث هو 

قانون ت�ساوي الفع������ل ورد الفعل، حيث لكل 

فع������ل رد فعل م�ساو له يف املقدار وم�ساد له 

باالجتاه. ومن هنا كان للفال�سفة ميكانيكيي 

النزعة يف القرن ال�سابع ع�رص ف�سل تكري�س 

أنه������ا عاطلة  ت�س������ور مع������ني للمادة مف������اده ا

اأ�رصاراً  متام العطال������ة، والتخفي بداخله������ا 

أو ق������وى غريبة، بل هي  أو كيفي������ات �سحرية ا ا

امتداد هند�سي ميالأ املكان وي�سغله بحيث ال 

. كما اأن القوانني 
)5(

يبق������ى فيه فراغ اأو خالء

انعكا�سية  النيوت������وين  للميكانيك  الب�سيط������ة 

أننا نعلم اأن  متام������اً اإذا اعتربنا الزم������ن، اإال ا
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املادة يف الفيزياء

ر يف  الع������امل احلقيقي لي�س به������ذا ال�سكل، فكرِّ

ر�س، عندما ي�سطدم  اإ�سقاط حجر على االأ

ر�س فاإن طاقته احلركية تتحول  احلجر باالأ

اإىل ح������رارة، لكن اإذا و�سعن������ا حجراً مماثاًل 

ر�������س و�سخناه باملق������دار نف�سه فاإنه  على االأ

أنه يف حالة  ل������ن يقفز اإىل الهواء، وال�سب������ب ا

ر�س تتحول  احلجر ال������ذي ي�سقط عل������ى االأ

�س������ورة مرتبة م������ن احلركة متثله������ا الذرات 

التي ت�سق������ط يف االجتاه نف�س������ه، اإىل �سورة 

غري مرتبة للحركة حيث تتدافع الذرات مع 

بع�سها بطاقة ع�سوائية، ويتفق ذلك مع اأحد 

قوانني الطبيعة القائ������ل باجلنوح نحو عدم 

نرتوبية،  الرتتي������ب با�ستمرار وهو قان������ون االإ

فاإذا و�سعت طاق������ة حرارية عدمية الرتتيب 

يف حج������ر، فاإنه يف هذه احلال������ة الي�ستطيع 

ا�ستخدام هذه الطاق������ة ليخلق حركة مرتبة 

على  لكل الذرات في������ه لتقفز جميعها اإىل االأ

. وق������د وج������د بولتزم������ان طريقة يف 
)6(

مع������اً

نرتوبية بو�سفها مقيا�ساً اإح�سائياً  تعريف االإ

حلركة جمموعة من الذرات، وبنّي اأن حاالت 

نرتوبية اإىل  الت�سادم بني الذرات تدف������ع باالإ

قيمته������ا العظمى، وه������و م�سدر فك������رة اأن 

نرتوبية تتعل������ق بالنظام والفو�سى، فلو اأن  االإ

الذرات ال�رصيعة )احل������ارة( يف وعاء به غاز 

تكد�س������ت جميعه������ا يف جانب، فيم������ا بقيت 

خر،  الذرات البطيئة )الباردة( يف اجلانب االآ

لكان هذا و�سع������اً على درجة غري عادية من 

أما اإذا اختلفت كل الذرات،  الرتتيب والنظام، ا

ت�سادم������ت وا�سرتكت يف طاقته������ا بالت�ساوي 

عظم  املمك������ن، ف�سوف حت�سل على القدر االأ

آنذاك تكون الذرات غاية يف  نرتوبية، ا من االإ

الفو�س������ى، اأي مرتبة باأق�سى قدر ممكن من 

الع�سوائية، و�سوف يعم ب�سكل منتظم اجلهل 

)7(
باملقا�سد التي تروم الذرات حتقيقها.

ثري باعتباره و�سيطاً  كما ظل م�سطلح االأ

�سحري������اً لل�س������وء لدى كل القائل������ني به، من 

أر�سط������و حتى نيوتن وماك�سويل، يوظف حلل  ا

اإ�سكاالت مل يكن العلم ق������ادراً على حلها، اإذ 

ثري  افرت�س نيوت������ن اأن ثمة و�سط������اً ميلوؤه االأ

ر�سية، اإال اأن  مثلما يحيط الهواء بالق�رصة االأ

ثري اأخف م������ن الهواء واألطف واأكرث لدونة  االأ

منه، فهو مادة مت������الأ اأرجاء الف�ساء وتتخلل 

ج�س������ام ال�سلب������ة وال�سائلة  ج������رام واالأ كل االأ

ثريي هي  والغازي������ة، وتغي������ريات الو�س������ط االأ

التي تف�رص ظواهر االنك�سار واالنعكا�س التي 

ثري هو  تطراأ على ال�سوء الذي يفرت�س اأن االأ

الو�سط الذي ينتقل من خالله. والقوى التي 

ج�سام يف بع�سها البع�س،  توؤثر بو�ساطتها االأ

ه������ي اجلاذبي������ة واملغناطي�������س والكهرب������اء، 

والتوج������د قوى اأخرى �سواها، فكاأن الطبيعة 

هي حقل ق������وى، ولو كان الع������امل يرتكب من 

ي قوى فيها توؤثر  أثر الأ م������ادة خالقة بحتة ال ا



املادة يف الفيزياء

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 124

ع������ن بعد -كما ق������ال جا�سن������دي وديكارت-

 و�سنجد اأن اأول ما 
)8(

مل������ا ا�ستمرت احلرك������ة.

�سحت به النظري������ة الن�سبية كان هو مفهوم 

أو االنطالق من  ن افرتا�سه موجوداً ا ثري، الأ االأ

مر  أنه غري موجود �سيان، واليغري ذلك من االأ ا

  
)9(

�سيئاً.

ورغ������م تزعزع تل������ك النظ������رة يف بداية 

الن�س������ف الث������اين للقرن التا�س������ع ع�رص، فاإن 

أ بقي نف�سه، حيث ا�ستبدل مفهوم املادة،  املبدا

مبفهوم احلقل الكهربائ������ي، وبداأت ال�سورة 

املج������ردة للم������ادة التي حتم������ل القوى تدخل 

ثري، اأما الذرات فقد بقيت  �سم������ن مفهوم االأ

على موقعها باعتبارها الكائن احلق.

ه������ذا التب�سيط املفرط للواقع احلقيقي، 

مالب������ث اأن حل حمله مفاهي������م اأكرث جتريداً، 

تدخل الكائن والظروف يف ا�سطراب الو�سف 

ننا اليوم  احلقيق������ي للبنية الذرية للم������ادة الأ

يف �سعينا اإىل ر�سم �س������ورة لهذه اجل�سيمات 

املادية مل نعد ن�ستطي������ع اأن نغ�س النظر عن 

العملية الفيزيائية التي تقدم لنا املعلومات، 

فكل عمل ر�سد للج�سيمات العن�رصية املادية 

تثري فيها ا�سطرابات الميكن اإهمالها، ونحن 

ال ن�ستطيع بتاتاً التكلم عن �سلوك ج�سيم من 

دون اأن ناأخ������ذ يف احل�سب������ان طريقة ر�سده، 

ذلك اأن القوانني الطبيعية التي ن�سوغها يف 

نظري������ة الكم بعبارات ريا�سية، مل تعد تخ�س 

اجل�سيمات العن�رصية بحد ذاتها، بل تخ�س 

املعلومات التي ن�ستقيها عنها، فم�ساألة البحث 

عم������ا اإذا كانت ه������ذه اجل�سيم������ات موجودة 

من تلق������اء ذاتها يف امل������كان والزمان، مل يعد 

مكان طرحها على ه������ذا ال�سكل، فواقع  باالإ

مر، الميكن التحدث اإال عن حوادث تتواىل  االأ

عندم������ا نحاول من خالل الفعل املتبادل بني 

أية جملة فيزيائية اأخرى كاأجهزة  اجل�سيم وا

القيا�س، اأن نعرف �سلوك اجل�سيم.

فهل ميكن لنا وفق هذا الت�سور اأن نربط 

املادة وت�سورنا للعامل يف وحدة فكرية فل�سفية 

أنه عندما ننظر  واح������دة؟ يقول لنا الفلكيون ا

اإىل كوكبة كاجلبار مث������اًل، فاإننا نرى جنوماً 

منف�سل������ًة لي�س فقط بامل�سافة، ولكن بالزمن 

أنه ال �سيء ميكن له اأن  أي�س������اً، وعلى فر�س ا ا

ينتق������ل ب�رصعة اأكرب من �رصع������ة ال�سوء، فاإن 

نظرية االنفجار الكب������ري تت�سمن اأن اأق�سى 

م������ا ميكن اأن نرى هو ع�رصة اأو ع�رصية مليار 

�سن������ة �سوئي������ة يف كل اجتاه، ولك������ن هذا ال 

أبعد من هذا احلد،  أنه اليوجد �سيء ا يعن������ي ا

ر�س، ميكن اأن  فمن موقعنا املمت������از على االأ

نكت�س������ف م�سدراً للطاقة على بعد 15 مليار 

�سنة �سوئية يف االجتاه الذي ن�سميه �سماالً، 

ثم ندير اآالتنا ونكت�س������ف م�سدراً اآخر يبعد 

15 مليار �سنة �سوئية جنوباً، و�سيكون البعد 

ب������ني امل�سدرين 30 مليار �سنة �سوئية، ولكن 
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ال ن�ستطي������ع اأن نراها، فال�سوء الذي انطلق 

من اأي �س������يء وراء اأفقنا مل يتوافر له الوقت 

، وبالتايل تبدو حدود املادة 
)10(

لكي ي�سل اإلينا

مايزال �سمن تخميناتنا، وال�سيء ي�سمن لنا 

القدرة على فهم واإحاط������ة مادة العامل �سواء 

أو ال�سغر.  من حيث امل�سافات الهائلة الكرب ا

ووفق������اً لنظرية الكوانتم، ف������اإن الفراغ الذي 

أنه خاٍل، يغل������ي، يف الواقع،  اعتقدنا يوم������اً ا

بالطاق������ة التي تخلق با�ستم������رار اأزواجاً من 

ج�سيمات تقديرية، هي مادة ومادة م�سادة، 

أذنابها للحظ������ة قبل اأن تبيد  تقف������ز وتتوهج ا

)11(
خرى وتعود اإىل الفراغ. اإحداها االأ

ومن������ذ الع�س������ور القدمي������ة يف اليون������ان 

والفال�سفة يتناق�سون حول مااإذا كانت مادة 

الواق������ع مت�سلة اأم منف�سل������ة، اإذ ظلت اأفكار 

ربعة املكون������ة للمادة  أر�سط������و بالعنا�������رص االأ ا

)الهواء واملاء والن������ار والرتاب( م�ستقرة دون 

اأي زعزعة حتى القرن الثامن ع�رص، عندما 

جاء الت�سور اجلديد- القدمي، وهذا الت�سور 

اجلديد للمفارقة مل ياأِت من الفيزياء، بل من 

الكيمي������اء، حيث در�������س الكيميائي الفوازيه 

�سياء، وقد حدد يف درا�سته  �سبب احرتاق االأ

عنا�رص حقيقية عديدة هي املواد الكيميائية 

النقية الت������ي ال تتفكك اإىل م������واد كيميائية 

اأخرى حيث حتقق اأن االحرتاق، لي�س عملية 

أولية تكونه������ا النار، بل هو ناجت عن العملية  ا

التي يتح������د بو�ساطته������ا اأوك�سج������ني الهواء 

خرى، ويف القرن التا�سع  اجلوي بالعنا�رص االأ

ع�رص متكن دالتون من و�سع دور الذرات يف 

الكيمياء على قدمني ثابتتني عندما قرر اأن 

املادة تتك������ون من ذرات غري قابلة لالنق�سام، 

عادة  وهي ال تخلق وال تفنى لكنها تخ�سع الإ

)12(
أثناء التفاعالت الكيميائية. ترتيب ا

وبعد ه������ذا التطور الهائ������ل يف الكيمياء 

ج������اءت الفيزياء لتديل بدلوه������ا يف الت�سور 

اجلدي������د للم������ادة م������ن خ������الل ماك�سوي������ل 

وبولتزم������ان، وكانت ال�سم������ة الرئي�سية لهذه 

ف������كار اجلديدة هي اأن �سلوك الغاز ميكن  االأ

تف�سريه بتطبي������ق قوانني امليكانيك النيوتوين 

أع������داد كبرية من  بطريق������ة اإح�سائية، على ا

الذرات اأو اجلزيئات، ففي اأي وقت ميكن اأن 

يتحرك اأي جزيء يف اأي اجتاه، لكن التاأثري 

اجلمعي له������ذه اجلزيئات الكثرية املت�سادمة 

ناء كل ثانية هو حدوث �سغط  مع جدران االإ

ثابت، وهو اأمر ظل ال يحظى مبوافقة جميع 

أين�ستاين، الذي تتمثل  العلماء حتى جم������يء ا

أت������ه من خالل تعر�س������ه مل�ساألة اجلاذبية  جرا

واحلرك������ة غري املنتظم������ة، ويف اإلغائه لفكرة 

الف�س������اء امل�سطح، واإدخاله فك������رة الزمكان 

املقو�������س، على اعتب������ار اأن وج������ود املادة يف 

الزم������كان يعني وجود كتل������ة وجاذبية، وهذا 

أو التقو�������س يف  ميك������ن اأن ي�سب������ب الت�س������وه ا
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ج������رام ذات اجلاذبية  الزم������كان، وبينم������ا االأ

تتحرك، فاإن املكان والزمان يت�سكالن بحيث 

اأن املزيج منهما يتغري، فاملادة تخرب الف�ساء 

كي������ف ينحن������ي، والف�ساء يخرب امل������ادة كيف 

 ولو اأمكن للطاق������ة اأن تُنتَج من 
)13(

تتح������رك.

أو اأن تختفي، اأي تتحول اإىل ال�سيء  ال�سيء، ا

لقلنا حينئذ اإنها غري م�سونة، لكن يف جميع 

التج������ارب التي اأقيمت على مّر التاريخ، كان 

يكت�س������ف دوماً اأن الطاقة الكلية التي نبتدئ 

بها، ت�ساوي متاماً الطاقة الكلية التي ننتهي 

 
)14(

بها، فالطاقة مقدار م�سون يف الطبيعة،

وهي بذل������ك ت�سابه البنية الذرية ملادة الكون 

لكرتون������ات والنواة( التي ال ميكن زيادتها  )االإ

أو اإنقا�سها. ا

اأما معادلته القائل������ة باأن الطاقة ت�ساوي 

الكتل������ة مبربع �رصع������ة ال�سوء ف������اإن مغزاها 

عمي������ق جداً، فهي تخربن������ا اأن اجل�سيم يظل 

ميتل������ك طاقة وهو بحال������ة ال�سكون، فالكتلة 

العطالية تكاف������ئ متاماً مق������داراً معيناً من 

الطاقة، وه������ذه العالقة الب�سيطة تخربنا اأن 

الطاقة والكتلة عل������ى الرغم من اختالفهما 

مكان اأن تتحول اإحداهما  الظاهري، فاإنه باالإ

أ، وبذلك حترر وتطلق  خرى من حيث املبدا لالأ

العنان لكامل الطاقة بالكون �سواء اأكان ذلك 

 وتف�رص الن�سبية 
)15(

يف ال�رصاء اأم يف ال�رصاء.

العام������ة الثقال������ة باأنها تَقّو�������س وانحناء- اأو 

التواء، يف هند�سة بنية الزمكان ب�سبب وجود 

املادة. وبالتايل امل������ادة لي�ست �سكونية ب�سكل 

مطلق، بل متلك طاقة كامنة، حتى واإن كانت 

�ساكنة، وهنا مغ������زى الت�سور الثوري مقارنة 

أينا عند نيوتن الذي رف�س اأي فعالية  مب������ا را

اإيجابية للمادة. فقب������ل الن�سبية كان العلماء 

يعت������ربون الكون جمرد وع������اء، فيه عن�رصان 

متماي������زان هم������ا امل������ادة والطاق������ة، فج������اء 

أين�ستاين واأعل������ن اأن الكتلة والطاقة وجهان  ا

ل�سيء واحد، فم������ا الكتلة املادية ال�ساكنة اإال 

طاقة مركزة، وعل������ى ذلك فاملادة هي طاقة 

�ساكن������ة، والطاق������ة هي مادة تت�س������ارع، فهي 

اإحدى مكونات امل������ادة، وحني تتحرك املادة 

ب�رصعة ال�سوء ن�سميه������ا طاقة، واإذا همدت 

الطاقة بحيث ميك������ن اإدراك كتلتها ن�سميها 

أ�سكال   لق������د عرفنا من الن�سبية اأن ا
)16(

مادة.

الطاقة كلها لي�ست فقط كتلة- طاقة- تولد 

اجلاذبية، ب������ل اإن اجلاذبية نف�سها هي �سكل 

أ�سكال الطاقة، وحيث اأن اجلاذبية هي  م������ن ا

كذل������ك، فاإن جاذبية ال�سم�������س نف�سها ت�سنع 

جاذبي������ة، فمعظم جاذبي������ة ال�سم�س ما تزال 

تاأتي من كتلته������ا، والقرب من ال�سم�س يعني 

اأن اجلاذبية قوي������ة، فهناك م�ساهمة �سغرية 

ت�س������اف اإىل اجلاذبية نف�سها، وبالن�سبة  لكل 

ج�سيم يدور هناك، ي�سعر بجاذبيته اأكرب من 

 
)17(

املتوقع من قانون الرتبيع العك�سي لنيوتن.
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ومع ث������ورات الق������رن الع�رصي������ن يف الفيزياء 

جاء توم�سون ليثب������ت وب�سكل جتريبي وجود 

أ�سا�سي يف تركيب املادة  لكرتون كج�سي������م ا االإ

منهي������اً الت�سور القدمي للم������ادة التي تكونها 

أو االنق�سام، فالذرة  ذرات غري قابلة للتجزئة ا

مل تع������د -وفق هذا الت�سور اجلديد- جوهراً 

نهائياً غري قابل لالنق�سام كما قال الفال�سفة 

اليونان منذ عهد دميقريط�س، لكنها خليط 

من �سحن������ات موجبة و�سالب������ة بحيث ميكن 

. فف������ي القرن 
)18(

لكرتونات منه������ا ط������رد االإ

التا�سع ع�������رص، وبعد ظهور مفه������وم الذرات 

مرة جديدة، جند علم������اء الكيمياء ينظرون 

لل������ذرات ك�سيء يخت�س بخوا�������س ملمو�سة، 

اإنه������ا حتوز بطريقة ما خ�سائ�س املادة التي 

أو تلت�سق على  متثلها، وميكنه������ا اأن تنف�سل ا

ذرات اأخ������رى وفقاً خل�سائ�س كل منها، لقد 

كاد علم������اء الكيمياء يت�س������ورون الذرات يف 

اجل�سيم كاأ�سياء ثابتة ال تتحرك ت�سغل الفراغ 

كربتقاالت يف قف�س، غري اأن علماء الفيزياء 

فك������روا بطريقة خمتلفة، لق������د كانت ذراتهم 

كري������ات �سلب������ة دقيقة، تل������ف ب�رصعة عالية 

يف مكان يكاد يك������ون فارغاً، تت�سادم اأحياناً 

ببع�سه������ا البع�������س فرتتد مول������دة احلرارة، 

حيث اأ�سبحت �س������ورة عن الطاقة احلركية 

)19(
للذرات.

ح�سائية  ومع الكم اأ�سبح������ت النظرة االإ

لت�سور املادة اأمراً ال ميكن اإال املوافقة عليه. 

لنفرت�س عل������ى �سبيل املث������ال اأين �سائر اأمام 

حمل للحلويات يف يوم م�سم�س، عندما اأقف 

أم������ام زجاج املح������ل، اأرى قطعاً من احللوى،  ا

ويف الوقت نف�س������ه اأرى �سورة باهتة لوجهي 

بانعكا�س������ه ع������ن زج������اج املحل، فم������ا الذي 

أ�سعة ال�سم�������س اأي دفقات  ح�سل؟ ت�سق������ط ا

من الفوتونات على وجه������ك، فينعك�س ق�سم 

منه������ا ويتجه نح������و النافذة، وعن������د النافذة 

يتابع العديد م������ن الفوتونات طريقه عربها 

لي�سيء قط������ع احللوى يف الداخ������ل وق�سماً 

اآخر �سوف ينعك�س ويعود لعيني فاأرى نف�سي، 

هذا ما يحدث ملجموع������ة الفوتونات، ولكن 

عندم������ا ن�ساأل عم������ا يحدث لفوت������ون واحد 

أم النفاذ  مفرد، وما الذي �سيقرره االنعكا�س ا

�سم������ن الزجاج، جن������د اأن �رصودنغر قد قدم 

اإجابة قد ت�سدمن������ا، فهناك ق�سم من التابع 

املوجي للفوت������ون الوحيد ينفذ عرب الزجاج، 

وق�سم اآخر ينعك�س اإلينا، اإذن ن�ستطيع فقط 

اأن نق������ول اإن هناك اإمكاني������ة باحتمال معني 

أو ينعك�س عنه،  للفوتون اأن ينفذ عرب الزجاج ا

الفوت������ون نف�سه مل ينق�سم اإىل قطعتني واحدة 

نفذت واأخ������رى مل تنفذ، لك������ن تابعه املوجي 

أننا  جاب������ة يف ا فع������ل ذلك، تكم������ن اإذاً هنا االإ

حت������ى لوعرفن������ا كل �سيء عن ل������وح الزجاج 

والفوتونات واحللويات، فاإننا لن نقدر على 
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فعل �سيء اأجود من ح�ساب احتمال انعكا�س 

 .
)20(

أو النفوذ منه الفوتون عن ل������وح الزجاج ا

أننا يف بنية امل������ادة اجل�سيمية  ومغ������زى ذلك ا

�سي������اء املتماثل������ة ال ت�سلك  املوجي������ة جند االأ

الطريق نف�سه يف ظروف متماثلة، وبدالً من 

ذلك، ف������اإن لها فر�سة متماثل������ة لل�سلوك يف 

خر،  طريقة خا�سة، فكل فوت������ون مماثل لالآ

وهو ي�س������ل اإىل النافذة البلورية لديه فر�سة 

اأن ينفذ كاأي فوت������ون بن�سبة 95%، والفر�سة 

نف�سها لريتد بن�سبة 5%، ولي�ست هناك طريقة 

لتعرف ما الذي �سيحدث للفوتون بال�سبط، 

أو نفاذه خا�سع متاماً للفر�س  فهو بارتداده ا

 وللتو�سيح ميكننا جدالً تخيل 
)21(

الع�سوائية.

لكرتون قد احتويناها  اأن املوجة اخلا�سة باالإ

يف �سن������دوق، بديه������ي اأن اجل�سي������م ال������ذي 

لكرتون ذاته يك������ون يف مو�سع ما يف  ه������و االإ

أننا �سطرنا ال�سندوق  ال�سندوق، ثم تخي������ل ا

�سطري������ن واأقمن������ا حاج������زاً بينهم������ا، طبقاً 

لكرتون مازالت  لقواعد الكم فاإن موج������ة االإ

موج������ودة يف كال الن�سف������ني عاك�سة حقيقية 

لك������رتون كموجه فاإنه  أنن������ا يف بحثنا عن االإ ا

يحتمل وجوده يف كال ال�سطرين، لكن املنطق 

أن������ه ال ميكن اأن يوجد اإال  البديه������ي يفرت�س ا

ن �سخ�ساً  يف واحد م������ن الن�سفني، تخيل االآ

م������ا نظر بالفعل اإىل حمتوى ال�سطرين، وراأى 

لك������رتون يف اإحداهما، م������ن الوا�سح هنا  االإ

اأن املوج������ة االحتمالية يج������ب اأن تختفي من 

أنه  ن ا خ������ر حيث علم وعين������ا االآ الن�سف االآ

ن، هو  خاو، فم������ا ظهر بالن�سب������ة للموجة االآ

ما نطلق عليه غالباً انهيار املعادلة املوجية، 

أنه������ا ال حتدث اإال بتدخل الوعي  التي يبدو ا

املراقب، فاإذا مل يقم وعي ما بالتدخل فاإنها 

)22(
أبداً. لن تختفي ا

اإن البني������ة الفيزيائي������ة للم������ادة تبني لنا 

اأن الت�س������ور املنطقي املتع������ارف عليه للمادة 

املرئية، قد ال ينطبق بال�رصورة على واقعها 

الالمتع������ني، كيف لنا اأن نت�سور ذلك، نفهمه 

أنه  بالتجريد، باللغة الريا�سية. ويعترب لغزاً ا

�سي������اء التي يبدو  ميك������ن اأن نبني ريا�سياً االأ

أزيلت اإىل حد بعيد من العامل الذي نعي�س  أنها ا ا

أي�س������اً اأكرث ما يتبني اأحياناً من  فيه، وامللغز ا

، فقد تكون املادة فيزيائياً اأكرث 
)23(

أنها مفيدة ا

ج�سام،  من جمرد كتلة موؤث������رة ح�سياً على االأ

اإنه������ا جم������ال طاق������وي حد�سي عقل������ي يوؤثر 

بالت�س������ورات العقلية وفهمن������ا للعامل. لذلك 

عند الت�سور النظري احلقيقي لفيزياء املادة 

علينا اأن نحاول ن�سيان الفكرة املدر�سية التي 

ت�س������ور ال������ذرة مكونة من اإلكرتون������ات ت�سبه 

كواك������ب �سغرية تدور حول النواة، وقد كانت 

فكرة بور م�سابه������ة لتلك الفكرة يف البداية، 

لك������رتون هو �سيء  لكنها فك������رة م�سللة، فاالإ

يقبع خارج الن������واة، وميتلك كمية معينة من 
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خرى، ويتحرك  الطاقة وبع�������س ال�سفات االأ

مر يح������دث كما لو  بطريق������ة غام�س������ة، واالأ

لكرتونات موج������ودة بب�ساطة  اعت������ربت اأن االإ

يف حاالت خمتلفة تقاب������ل م�ستويات خمتلفة 

للطاقة داخل الذرة، وميكن اأن يحدث القفز 

خ������رى، يف االجتاهني، اإىل اأعلى  من حالة الأ

أ�سفله، فاإذا امت�ست ذرة  أو اإىل ا �سلم الطاقة ا

ما ال�سوء، فاإن الكوانتم �سي�ستخدم لتحريك 

لك������رتون اإىل م�ست������وى اأعلى م������ن الطاقة  االإ

لكرتون  )درجة اأعلى من ال�سلم( فاإذا عاد االإ

�سلي������ة بال�سبط، فاإنه  و�سق������ط اإىل حالته االأ

. لذلك اأكد هايزنربغ 
)24(

�سي�سع الطاقة نف�سها

عل������ى نقطة هام������ة، ه������ي اأن معرفتنا للعامل 

وىل،  أداتي������ة بالدرجة االأ امل������ادي نف�سها هي ا

فنح������ن ال ن�ستطيع القول اإن املادة موؤلفة من 

ذرات اأو طاق������ة، ن�ستطيع فقط اأن نقول اإننا 

أو الطاقات،  نعرف املادة عن طريق الذرات ا

أو  أل������ف من هذه ا وه������ذا ال يعني اأن املادة تتا

�سا�سية للمادة  تلك، والتعامل مع الوحدات االأ

الطبيعية م�ستحي������ل، فحينما ن�سل اإىل عامل 

 
)25(

الرتكيب النووي، ي�ستحيل علينا التحديد.

وقد اأو�سحت النظرية الكمومية اأن املدارات 

لكرتوني������ة حول الن������واة يف الذرة، ال ت�سبه  االإ

م������دارات الكواكب الكبلرية ح������ول ال�سم�س، 

أ�سي������اء غام�سة غ������ري وا�سحة، ميكن  فه������ي ا

النظر اإليها وكاأنها موجودات ماأ�سورة واقعة 

لكرتون  يف �������رصك الذرة، حيث ال ميك������ن لالإ

فيه������ا اأن يكون له مو�س������ع واندفاع حمددان 

بدقة يف الوقت نف�سه، وهكذا ن�سري غالباً اإىل 

لكرتونات حول النواة يف الذرة على  حركة االإ

.
)26(

أنها ت�سكل غمامة اإلكرتونية ا

ومن اأهم الدرو�س العميقة التي قّدمتها 

الفيزي������اء عن املادة يف القرن الع�رصين، جند 

مت������اذج مفهومي القوة واجل�س������م معاً ليكونا 

كياناً م�سرتكاً موحداً، حيث تنجم القوى عن 

تبادل اجل�سيمات كالفوتونات، بني ج�سيمات 

امل�سحونة  والربوتونات  لكرتونات  كاالإ اأخرى، 

كهربائياً، وي�سكل هذا التبادل برباعة وحذق 

البني������ة التحتية ملا ن�سمي������ه الطبيعة. فطبقاً 

للنظري������ة الكمومية ف������اإن الرتكيبات الغريبة 

للح������االت، ه������ي لي�س������ت ممكنة فق������ط، بل 

م�سمونة، وميك������ن اأن تكون الذرة يف اأماكن 

أ�سياء عديدة يف  أو تعمل ا ع������دة يف اآن واحد، ا

وقت واحد، ومع ذل������ك فكل اإلكرتون مماثل 

أو الربوتون..،  خ������ر، وكذل������ك الفوت������ون ا لالآ

فاجل�سيمات املجهري������ة ال ميكن اأن تُخد�س 

اأو متي������ز باأي طريق������ة، ف������ال ن�ستطيع و�سم 

لكرتون، اإنه غري قابل للتمييز بكل ما لهذه  االإ

الكلم������ة من معنى، )فت�سوروا معي وفق تلك 

أنه ال يوجد يف الكون �سوى  املفارقات املذهلة ا

اإلكرتون واح������د فقط يظهر باأ�سكال واأعمال 

مر نف�سه  هائلة التعدد ويف وقت واحد( واالأ
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ينطبق على بقية اجل�سيمات، ورمبا هذا ما 

)27(
يجعل العامل الذي نعي�سه ممكناً.

فالك������ون متماثل ومتداخل ب������اآن واحد، 

طار العام ذات ت�سور ن�سبي  وبني������ة املادة باالإ

بكل م������ا ت�سكله من اأح������داث زمانية ووقائع 

مكانية، وه������ذا ما توؤك������ده الن�سبية، فاملكان 

والزمان واملادة الت������ي تكونهما كلهم ن�سبيي 

ط������وال كالفرتات الزمنية ت�سبح  الطابع، واالأ

منحرفة يف �رصعات قريبة من �رصعة ال�سوء، 

اإن روؤي������ة �سخ�س ما يف امل������كان، هي لي�ست 

نف�سها ل�سخ�س اآخر يف املكان ، وكذلك فرتة 

�سخ�س م������ا يف الزمان، ه������ي لي�ست نف�سها 

 والفوت������ون يتحرك طبيعياً ب�رصعة 
)28(

خر. الآ

تعادل �رصعة ال�سوء، وهو ما يعني اأن الزمن 

ال يعني �سيئاً للفوتون )نعرف ح�سب الن�سبية 

اأن الزم������ن يتباطاأ بزيادة ال�رصعة، وعند حد 

�رصعة ال�سوء يتوقف الزمن متاماً( فالفوتون 

ر�س قد  الذي يرتك جنماً بعيداً وي�سل اإىل االأ

ي�ستغرق اآالف ال�سنني يف هذه الرحلة، ولكنه 

طالق بالن�سبة  ال ي�ستغ������رق اأي زمن عل������ى االإ

للفوتون نف�سه، وقد يكون الفوتون املوجود من 

�سعاعية الكونية من وجهة نظرنا  اخللفية االإ

ق������د قطع نحو 15 مليار �سن������ة من االنفجار 

أ به الكون الذي نعرفه، لكن  الكبري الذي بدا

االنفج������ار الكبري وحا�رصن������ا يعميان الزمان 

ن احلركة عرب  نف�س������ه بالن�سبة للفوت������ون، والأ

الزمان بالن�سب������ة للفوتون لي�ست ذات معنى، 

فاإن الفوتون هو نف�سه ج�سيمه امل�ساد، فكل 

�سيء يف الكون من ما�سي وحا�رص وم�ستقبل 

�سعاع  مت�س������ل بكل �سيء اآخر ب�سبك������ة من االإ

الكهرومغناطي�س������ي الذي ي������رى كل �سيء يف 

 هذا ما قال������ه فاينمان، 
)29(

اللحظة نف�سه������ا

مر نف�س������ه ينطبق على بقية اجل�سيمات،  واالأ

وم������ا نالحظه هو تعبري عن اإدراكنا احل�سي، 

�سا�سي. ومن املمكن اأن يحتج  ولي�س الواقع االأ

اأحد على منح املادة ت�سورات ريا�سية جمردة 

كلي������اً ح�سب نظرية الكوانتم، بالقول اإن هذه 

الت�س������ورات الريا�سية حت������دث يف كل وقت 

يف الفيزي������اء الكال�سيكية، والدليل على ذلك 

املجال الكهرطي�سي، وهو جتريد ال ي�سرينا 

كثرياً اأن نن�سبه للمادة، اأو مننحه مادة، ولكن 

الداالت املوجي������ة الكمومية تبدو اأثريية اأكرث 

م������واج الكهرطي�سي������ة، فاملجال  بكثري من االأ

املغناطي�س������ي الكهربائ������ي يوج������د يف حي������ز 

فيزيائ������ي ميكن اأن من�س������ي فيه هنا وهناك، 

خرى، اأما الدالة  ونقي�س �سدت������ه من نقطة الأ

املوجية فتوجد يف جمال ريا�سي ي�سمى حيز 

ال�س������كل، وت�سنع موجاتها يف منطقة خيالية 

 اإذ تبني 
)30(

ال ن�ستطيع معرفتها ب�سكل مبا�رص.

اأن ال������ذرة التي على �سكل ك������رة بلياردو التي 

أنه������ا لي�ست فقط  ال تنق�س������م عند القدماء، ا

تنق�س������م، ولكنها تتكون يف معظمها من فراغ 
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متلوؤه ج�سيم������ات غريبة تاأتي باأ�سياء غريبة، 

وهذه اجل�سيم������ات نف�سها مزدوجة اجلوهر 

مر  بني ج�سي������م وموجة. ومن الطريف يف االأ

مفارق������ة اأن توم�س������ون ح�سل عل������ى جائزة 

ثباته وجود  نوبل يف الفيزياء �سن������ة 1906 الإ

لك������رتون كج�سيم، وبع������د 31 عاماً ح�سل  االإ

ابنه جورج توم�سون على نف�س اجلائزة �سنة 

لك������رتون موجة،  أثبت اأن االإ 1937 عندم������ا ا

وكالهم������ا كانا عل������ى �سواب، فف������ي داخل 

الذرة يكون كل ت�سور تقريبي وزائف، ولي�س 

مبقدورنا اإيج������اد ت�سابه فيزيائي ميكننا من 

فه������م ما يح������دث داخل ال������ذرات، فالذرات 

ت�سل������ك مثل الذرات، وال �سيء اآخر. و�سورنا 

الذهنية عن الذرات باعتبارها كرات �سغرية، 

أ�سا�ساً من احلياة اليومية التي ت�سود  ماأخوذة ا

فيه������ا الفيزياء التقليدية، ولكن عندما ن�سل 

اإىل النط������اق الذري فاإننا نحتاج اإىل مفاهيم 

جديدة غري تقليدية، هذه املفاهيم مت�سمنة 

 
)31(

ريا�سياً يف معادالت امليكانيك الكوانتي.

واأف�سل م������ن عرّب عن ه������ذه احلالة هو بور 

قائ������اًل ب������اأن ال�سورتني النظريت������ني، فيزياء 

�ساحلتان  املوج������ات،  وفيزياء  اجل�سيم������ات 

بالدرجة نف�سه������ا، وهما و�سف يكمل بع�سه 

للواق������ع نف�سه، ولي�������س كل و�سف قائم بذاته 

ن�سب  كاماًل، لكن هناك ظروف جتعل من االأ

ا�ستخ������دام مفهوم اجل�سيمة، وظروف اأخرى 

ن�سب ا�ستخدام مفهوم املوجة،  جتعل م������ن االأ

لكرتون،  �سا�سية لبنية املادة كاالإ اأما الكينونة االأ

فهي لي�ست موج������ة وال ج�سيمة، لكنها حتت 

أو ذاك،  بع�������س الظروف ت�سلك بهذا ال�سكل ا

وال ميكن حت������ت اأي ظرف اخ������رتاع جتربة 

أثناء �سلوك������ه املزدوج مرة  لكرتون ا تظه������ر االإ

واحدة، فاملوجة واجل�سيم مظهران مكمالن 

 
)32(

لكرتون. لالإ

أ  وهذا هو التعب������ري امللطف وال�سل�س ملبدا

هايزنربغ باالرتياب الذي ي�سمل اأعمق اأ�رصار 

لكرتون  املادة، فنحن اإما اأن نراقب حركة االإ

كموجة، واإما موقع������ه كج�سيم، وال ميكن اأن 

جنم������ع االثنني معاً، فحركت������ه املوجية تغيب 

موقع������ه اجل�سيمي، وموقعه اجل�سيمي يغيب 

حركته املوجية.

الي������وم  ندعوه������ا  الت������ي  �سي������اء  االأ اإن 

ولية التي متثلها الكواركات  باجل�سيم������ات االأ

الت������ي يت�سكل منه������ا الربوت������ون والنيوترون، 

لكرتونات  واللبيتونات التي ت�سكل جمموعة االإ

والنيوترين������و، والبوزونات امل�سوؤولة عن قوى 

التما�س������ك النووي يف الطبيع������ة، هي �سمن 

حدود معارفنا الراهنة، نقاط مادية ال بنية 

لها، ورغم غن������ى تلك اجل�سيمات باخلوا�س 

أو  املتنوع������ة كال�سحن������ة والكتل������ة وال�سب������ني ا

أبعادها الفيزيائي������ة معدومة،  الفت������ل، ف������اإن ا

ميك������ن تخيل ه������ذه اجل�سيم������ات التي تكون 
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أنها منكم�سة اإىل حجم �سفري  املادة كما لو ا

أثر ابت�سامة ال غري، والغريب  خملفة وراءها ا

م������ر اأن هناك جمموعتني من اجل�سيمات  باالأ

اإ�ساف������ة اإىل املجموع������ة املذك������ورة حتت������وي 

ك������واركات ذات ت�سميات ا�سطالحية خمتلفة 

)ال������ذروي واجلمي������ل والتاو( ه������ي مكونات 

ك������واركات املجموع������ة الثالث������ة، وك������واركات 

)الفات������ن والغريب وليبت������ون امليون ونتيرتينو 

امليون( الذين ي�سكلون املجموعة الثانية، اأما 

وىل املعروفة التي تكون البنية  املجموع������ة االأ

�سا�سية ملادتنا فتتكون من كواركات )العلوي  االأ

لكرتون(، وكل جمموعة  وال�سفل������ي وليبتون االإ

أنها  تالي������ة هي ن�سخة عن الت������ي �سبقتها اإال ا

أو اآخر  أك������رث ثقاًل، ويبدو اأن مادتن������ا ل�سبب ا ا

خف  عظ������م املجموعة االأ غلب االأ تكونها باالأ

 فم������ا هو �سبب 
)33(

وىل، وه������ي املجموع������ة االأ

وجود تلك الكمية م������ن ج�سيمات املجموعة 

الثانية والثالثة التي ال حاجة لنا بها البتة يف 

تكون مادتنا املاألوفة؟ وهل هناك جمموعات 

أ�سئلة م������ا تزال مفتوحة حتتاج  اأخرى، تلك ا

جابة  حللول وحماوالت فل�سفي������ة وعلمية لالإ

عليها. اإننا نواجه دائماً يف نظرتنا الفيزيائية 

للع������امل املادي اختالفاً ظاهرياً بني املعلومات 

الكمومية والكال�سيكي������ة، ونحن عادة نعترب 

املعلوم������ات بو�سفها وجوداً ح������ول �سيء ما، 

أل������وان و�سكل ووزن  �س������يء عادي كك������رة لها ا

وحجم، �سفات تالزم نزعاً من مادة حتتية، 

ولكن ماذا عن املادة التحتية نف�سها؟ عندما 

ن�سل اإىل ذلك امل�ستوى، فاإنه يبدو اأن ال �سيء 

لكرتون   واإذا كان االإ
)34(

هناك �سوى ال�سفات.

يت�رصف كاملوجات، فمن املعقول اأن نتوقع اأن 

خرى بالكيفية نف�سها،  تت�رصف اجل�سيمات االأ

مر الذي اأكدته التجارب بالفعل، وما  وهو االأ

اأن ا�ستق������رت ال�سورة املوجي������ة للج�سيمات 

دون الذري������ة، حت������ى اأ�سبح م������ن الوا�سح اأن 

أ�سياء غريبة ميك������ن اأن حتدث على م�ستوى  ا

نوية، افرت�س مثاًل اأن �سعاعاً من  الذرات واالأ

لكرتون������ات قابل قوة جم������ال متثل حاجزاً  االإ

كهربائياً، فاإذا كان������ت القوة قوة تنافر، فمن 

لكرتونات  الطبيع������ي اأن نتوقع انح������راف االإ

بعيداً باعتبارها ج�سيمات، واإذا كانت القوة 

جتاذباً، فاإننا نتوقع انحرافها باجتاه القوة، 

لكرتونات،  اأما بالنظر اإىل ال�سفة املوجية لالإ

فاإن ه������ذا التوقع ال�ساذج معر�س لال�ستثناء، 

�سعة،  فكما اأن لوح الزجاج يعك�س بع�ساً من االأ

خ������ر، فاإن جمال التجاذب  ويحرر البع�س االآ

لكرتونات، ومعنى  �سيعك�س دائماً قدراً من االإ

لكرتون������ات باعتبارها  ذلك اأن ق������دراً من االإ

موج������ات، �سوف ترتد م������ن منطقة اجلذب، 

بال�سب������ط كما لو اأن ك������رة اجلولف اندفعت 

أيها  باجت������اه احلفرة وعند حافته������ا غريت را

)35(
فارتدت عنها متباعدة.
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وق������د علل ب������ور لزميله هايزن������ربغ �سبباً 

ملزم������اً لتجزئة العامل بطريق������ة خمتلفة –اأي 

التخلي ع������ن مفهوم االت�س������ال- لكي تكون 

لكرتون������ات عن������د طاقات معين������ة، وميكن  االإ

أ�سا�سية اأن تقفز م������ن م�ستوى اإىل  ب�س������ورة ا

آخ������ر من دون اأن تنتق������ل يف املكان بينها. اإذ  ا

أ الفيزيائيون بتجزئ������ة العامل اإىل اأ�سناف  بدا

ميكن اأن نفهمها باحلد�س، قوة، كتلة، �رصعة، 

ت�سارع، فلطية، �سحنة، تردد. وقد ميز اإدخال 

أ فيها العلماء  أو ال�سبني نقطة حتول بدا اللف ا

أل������وف، اأي �سورة دوامة اللف، وجردوها  باملا

اإىل عوامل بالكاد ميكن ت�سورها، ويعترب لغزاً 

�سياء التي يبدو  أنه ميكن اأن نبني ريا�سياً االأ ا

أزيلت اإىل حد بعيد من العامل الذي نعي�س  أنها ا ا

أي�س������اً اأكرث ما يتبني اأحياناً من  فيه، وامللغز ا

أنها مفيدة. ا

أنه يف الفيزياء التقليدية  أ�سار بور اإىل ا كما ا

نت�سور اأن منظوم������ة اأي ج�سيمات متداخلة 

تعمل مثل ال�ساعة، ب�������رصف النظر عما اإذا 

أم������ا يف فيزياء الكم  كان������ت مراقب������ة اأم ال، ا

فاإن امل�ساهد يتداخل م������ع املنظومة لدرجة 

اأن املنظوم������ة ال تنظر اإلي������ه كوجود م�ستقل، 

فاإذا اخرتنا قيا�������س املوقع بدقة، فاإننا جنرب 

اجل�سيم اأن يطور املزيد من عدم التيقن من 

كمية احلركة، والعك�������س �سحيح، وال توجد 

جتربة تك�سف عن �سم������ات اجل�سيم واملوجة 

معاً، وميكننا يف الفيزي������اء التقليدية و�سف 

موق������ع اجل�سيمات بدق������ة يف الزمان واملكان 

والتنبوؤ مب�سلكها بالدقة نف�سها، اأما يف الكم، 

فال ن�ستطيع، ويف هذا ال�سياق حتى النظرية 

الن�سبية تعت������رب كال�سيكية، بتعبري اآخر ميكن 

الق������ول اإن ما يح������دث عندما يج������ري العامل 

املالحظة التجريبية، هو اأوالً يجب اأن ن�سلم 

أننا  باأن جمرد مالحظة ال�س������يء تغري منه، وا

-نحن املالحظني- ج������زء حقيقي فعاًل من 

التجربة، وال يوج������د �سيء مثل ال�ساعة التي 

أكنا ننظ������ر اإليها اأم ال، وثانياً كل  تدق �سواء ا

ما نعرفه هو نتائج التجربة، ن�ستطيع النظر 

لكرتون عند م�ستوى طاقة  اإىل الذرة لرى االإ

 B ثم عند النظر ثانية نراه عند امل�ستوى ،A
ننا نظرنا اإليه ولكننا يف الواقع ال ميكننا اأن  الأ

لكرتون نف�سه، وال ن�ستطيع  جنزم باأنه هو االإ

اأن ن������ديل باأي �سيء عما يح������دث عندما كنا 

لكرتون، وما ميكن تعلمه من  ال ننظ������ر اإىل االإ

أنه من  هذه التجارب وف������ق نظرية الكم هو ا

جابة A اإذا نظرنا  املحتم������ل اأن ن�سل اإىل االإ

 B جابة اإىل نظام ما، وقد نح�س������ل على االإ

عن������د النظر م������رة اأخ������رى، وال ن�ستطيع اأن 

نق������ول �سيئاً عما ح������دث عندما كنا ال ننظر 

 A اإلي������ه، اأو كيف و�سل النظ������ام من احلالة

اإىل احلال������ة B، والقول عن الذي حدث بني 

احلالت������ني، اأو عن كيفي������ة االنتقال من حالة 
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 بحث تغدو مقوالت 
)36(

خرى ال معنى ل������ه، الأ

الفيل�سوف كانط عن امل������ادة املكان والزمان 

أ العلماء  املطلق������ني  ال معنى لها. وعندما بدا

يتحدثون عن ازدواجي������ة املوجة –اجل�سيم، 

فاإنه������م مل يق�س������دوا بذل������ك اأن ال�س������يء له 

اخلا�سيتان معاً، بل اإنه ميكن اأن يظهر بهذه 

أو تلك، بح�س������ب الظروف، وهذا  اخلا�سية ا

ما جعل بور يوؤك������د اأن الت�ساوؤل حول طبيعة 

أم املوجية ال  لك������رتون وماهيته اجل�سيمية ا االإ

لكرتون، عليه  معنى له، فلكي يالحظ املرء االإ

اأن يقوم ببع�س القيا�سات، وذلك عن طريق 

اإجراء جترب������ة، والتجارب امل�سممة للك�سف 

عن املوج������ات تقي�س دائماً اخلوا�س املوجية 

لكرتون، بينما تلك امل�سممة للك�سف عن  لالإ

اجل�سيم������ات، تقي�س اخلوا�������س اجل�سيمية، 

طالق تقي�س املزيج  فلي�س من جتربة على االإ

من نوعي اخلوا�س.

وقد نظر �رصودنغ������ر اإىل الرتكيب الذري 

نظرة تقليدية، فرف�س فكرة ذرة بور القائلة 

باإلكرتون������ات تقفز ب�س������كل مفاجئ من فلك 

خر موؤكداً اأن هذا النوع من عدم االت�سال  الآ

ال ينتمي اإىل الفيزي������اء، وقد اأملح يف اأبحاثه 

مكان فهم قفزات  أنه اأ�سب������ح باالإ فيم������ا بعد ا

أنها تغري مفاجئ وغري  بور الكمومية ال على ا

أنها حت������ول ان�سيابي من  مت�س������ل، بل عل������ى ا

منط موجي �ساكن، اإىل منط اآخر حيث تعيد 

املوجة ت�سكيل نف�سها، ولكن بطريقة �سل�سلة، 

بعد احلدود،  أين�ستاين الأ أ�سع������د ا مر الذي ا االأ

فق������د اأ�رص �رصودنغر عل������ى اأن اجل�سيم لي�س 

كرة بلياردو �سغ������رية، بل حركة من املوجات 

املجمعة باإحكام تخلق الوهم ب�سيء منف�سل، 

حي������ث اخت������زل كل �س������يء اإىل املوجات التي 

تعرب عن االت�س������ال التحتي الذي ال انقطاع 

في������ه، فلن يك������ون وفق ه������ذا الت�س������ور، اأي 

كينونات منف�سل������ة، ولن تكون هناك قفزات 

كمومي������ة، وال حت������والت �سل�س������ة م������ن و�سع 

 وهو الطرح ال������ذي خالف متاماً 
)37(

خ������ر. الآ

لهايزنربغ،  املنف�سلة  امل�سفوف������ات  ميكانيك 

وم������ع ذلك ما لبث �رصودنغ������ر اأن اكت�سف اأن 

ميكاني������كا املوجات ال������ذي و�سعه لي�س على 

�سا�سي الكبري مع ميكانيكا  هذا االختالف االأ

امل�سفوف������ات، ب������ل ترت������دي النظريتان زيني 

ريا�سي������ني خمتلف������ني، حيث تط������ل علينا من 

جديد تتامية بور.

ويف بداية الق������رن الع�رصين كانت اأف�سل 

وجهة نظ������ر علمية ح������ول العل������م الطبيعي 

تتطلب فل�سفة مزدوجة، فمن املمكن و�سف 

أو  ج�س������ام املادي������ة مبدل������ول اجل�سيمات ا االأ

�سع������اع الكهرومغناطي�سي  الذرات، لك������ن االإ

الذي يت�سمن ال�سوء واملادة، البد من و�سفه 

مبدل������ول املوجات، ولذا وج������د اأن الطريقة 

الت������ي يتدخل بها ال�سوء واملادة تقدم اأف�سل 
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فر�سة لتوحيد الفيزي������اء وجتاوز ت�سوراتها 

)38(
الكال�سيكية التي جنحت فيما �سبق.

ويف املقاب������ل يف الع������امل الكب������ري جند يف 

الك������ون الواقعي املادي، ال توج������د اأي اإ�سارة 

لك������ون جمموعة من املج������رات لها حافة يف 

اأي م������كان، ومن ثم ال يوج������د �سبب للحديث 

عن مرك������ز للكون، اأو منطق������ة تتباعد عنها 

أنه اإذا كانت املجرات  املجرات. ومن املفهوم ا

أنها  تتباعد عن بع�سها البع�س، فمعنى ذلك ا

كان������ت متقاربة، واإذا م������ا اأخذنا هذا املنطق 

أن������ه الب������د اأن كان هناك زمن  يل������وح للمرء ا

كانت فيه مادة الك������ون من�سغطة معاً، ومن 

خطاء ال�سائع������ة يف فهم االنفجار العظيم  االأ

والك������ون املتم������دد اأن هذه امل������ادة املن�سغطة 

ولية كانت موجودة يف مكان ما من اخلواء  االأ

ال�سابق على الكون، واأن �سظايا هذه البي�سة 

ولية قد تناثرت اإثر االنفجار، لكن الواقع  االأ

أنه  ه������و اأن التمدد يجب فهم������ه على اعتبار ا

يف الف�ساء ذاته، حاماًل معه املجرات، وعلى 

ذل������ك فحني كانت كل م������ادة الكون متجمعة 

ن الف�ساء بني املجرات كان  معاً، كان ذلك الأ

متقل�س������اً، فالف�ساء نف�سه، �ساأنه �ساأن الزمن 

وامل������ادة خلق يف حلظ������ة االنفج������ار البدئي 

العظي������م، حيث مل يكن هن������اك خارج، حدث 

  
)39(

فيه االنفجار.

وم������ع والدة نظرية البوزي������رتون امل�ساد 

لكرتون وذو ال�سحنة املوجبة، تطور ت�سور  لالإ

اأن ل������كل ج�سيم نظري يف الع������امل املراآوي مبا 

ي�سم������ى باملادة امل�س������ادة، واإذا �س������دف واأن 

اجتم������ع معاً ج�سيم م������ادة م�سادة مع ج�سيم 

م������ادة مماثلة فاإنهم������ا �سيدم������ران بع�سهما 

البع�س يف وم�سة من الفوتونات.

لق������د نبع������ت فكرة امل������ادة امل�س������ادة من 

أه������م تقدم علمي يف الق������رن الع�رصين مثلته  ا

الن�سبي������ة والكموم، فقب������ل هاتني النظريتني 

كان من املفرت�س اأن املادة ال تفنى وال تخلق 

م������ن العدم، مبعن������ى اأن ح�سيل������ة الكون من 

أثبت اأن  أين�ستاين ا امل������ادة مقدار ثابت، لك������ن ا

الكتلة هي �سورة من �سور الطاقة، فج�سيم 

لك������رتون ميكن النظر اإلي������ه كتكتل مرّكز  كاالإ

ن الطاق������ة تظهر يف �سور  من الطاق������ة، والأ

أ�سكال  متعددة، ميك������ن للمادة اأن تتحول اإىل ا

)40(
خمتلفة.

وم������ن هنا يع������د التنبوؤ النظ������ري بوجود 

امل������ادة امل�سادة من قبل ب������ول ديراك، الذي 

أثب������ت وجودها جتريبياً بوق������ت الحق، اأحد  ا

أه������م النتائ������ج العلمية يف الق������رن الع�رصين،  ا

ي �سنف  أنه يوجد الأ ول مرة ا حي������ث عرفنا الأ

ولي������ة يف الطبيعة، �سنف  من اجل�سيمات االأ

موافق من اجل�سيمات امل�سادة، فعلى �سبيل 

لك������رتون ذي ال�سحن������ة ال�سالبة،  املث������ال، لالإ

ج�سيم م�ساد يدعى البوزيرتون ذي ال�سحنة 



املادة يف الفيزياء

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 136

لكرتون نف�سها، وعندما  املوجبة، وله كتلة االإ

لكرتون فاإن كليهما يختفيان  يت�سادم م������ع االإ

خملف������ني وراءهم������ا فوتون������ات حتتفظ على 

م�سونية الطاق������ة، ومع وجود املادة امل�سادة 

جند اأن هن������اك تناظراً كب������رياً يف الطبيعة، 

لك������ن الواقع بنظ������رة مدققة جن������د اأن هذا 

التناظر لي�س مطلقاً، فلو كانت كذلك لفنيت 

املادة مع م�سادتها وملا كنا موجودين، وهذا 

يقودنا للقول اإن اجل�سيم وم�ساده يت�رصفان 

بطريقت������ني خمتلفت������ني قلي������اًل بع�سهما عن 

بع�س، وه������ذا االنتهاك للتناظ������ر يف الواقع 

الفيزيائي، ُمرحب ب������ه يف كوننا، فاإذا عدنا 

للحظ������ات البدئية لالنفجار العظيم، عندما 

كان الك������ون هائل احلرارة، جن������د اأن هناك 

وفرة ن�سبية مت�ساوية لكل من املادة و�سدها، 

أ الكون بالت������ربد، وب�سبب  ولك������ن عندما ب������دا

وجود انتهاك للتناظ������ر املطلق اأمكن لبع�س 

البقاي������ا اجل�سيمية الثقيلة ج������داً للمادة اأن 

تتحل������ل بطريقة خمتلفة قلياًل عن مقابالتها 

من املادة امل�سادة، وقد �سمح هذا الالتناظر 

برتجيح اإنتاج زيادة �سغرية من املادة العادية 

مكون������ة الهيدروجني، بعد ذل������ك تربد الكون 

أك������رث فاأكرث، ورافق ذلك اإفن������اء كل ما تبقى  ا

كرب من  م������ن امل������ادة امل�س������ادة، والق�س������م االأ

املادة لبع�سها البع�������س، وظلت هذه الزيادة 

ال�سئيلة للمادة العادية باقية، ومنها تكون ما 

 وعلى ذلك قد يكون 
)41(

نراه اليوم يف الكون.

التناظر جمياًل يف املادة، لكن الالتناظر كان 

الو�سيلة االأجنع لن�سوء مادة نتمتع بتناظرها 

اجلميل.

وبالوقت نف�سه ب������داأت احلاجة اإىل مادة 

معتمة تت�سلل اإىل الكونيات قبل احلرب العاملية 

الثانية عندما الحظ الفلكي الهولندي جان 

اأورت اأن املجرات ت�سلك وكاأنها اأكرث �سخامة 

مم������ا تبدو بكثري، فاإذا كان ميكن الركون اإىل 

قيا�ساتن������ا للم�سافات، فاإن املجرات مبا فيها 

جمرتنا، تلف ب�رصعة اأكرب مما توقعته قوانني 

أنها ال يجب اأن  الفيزياء، فهي �رصيعة لدرجة ا

تكون موجودة بتاأثري الق������وة النابذة الناجتة 

ع������ن �رصعتها، بل يج������ب اأن تتفتت منذ زمن 

بعي������د، وهنا كان البد من ابتكار �سيء جديد 

يجعل املج������رات تتما�سك مب������ا ال يوؤدي اإىل 

أين�ستاين،  انهيار جاذبية نيوت������ن وحت�سينات ا

ه������ذا ال�سيء هو املادة غري املرئية التي يبدو 

أو تبعث������ه بدرجة ال  أنه������ا ال تبع������ث اإ�سعاعاً ا ا

ميكن ر�سدها، وطوال �سنوات، راأت درا�سات 

اإ�سافية، اعتماداً على هذه احلجج وحدها، 

اأن ن�سبة املادة غ������ري املرئية اإىل املرئية، هي 

 وقد ا�سطر الكثري من 
)42(

ع�رصة اإىل واح������د.

الفلكيني يف حماوالته������م لت�سحيح م�سكالت 

يف ق�سة اخللق الكوين اإىل ا�ستنتاج اأن املادة 

املظلم������ة تل������ك، تختلف عن م������ادة الكواكب 

والب�رص والنجوم.
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ن ماذا ميكن لت�سوراتنا الذهنية التي  واالآ

ه������ي انعكا�س ملادة مرئي������ة فقط اأن تخربنا؟ 

الت�ستطيع عيوننا املجردة اأن ترى من الكون 

املرئي اأكرث من عيون اإن�سان نياندرتال، لكن 

العل������م، اإنتاج خيالنا، مدد حيز خيالنا كثرياً، 

وميكن لعيننا الداخلية اأن تتعمق اإىل ما بعد 

قبة النج������وم املرئية، اإىل الع������امل غري املرئي 

لل�سدم واملجرات والذرات وبنيتها. اإن املادة 

كاحلي������اة واملجتمعات، فمن داخل نظامها ال 

أم م������ن خارجه ال يُرى  يُ������رى اإال االختالف، ا

�س������وى التماثل، متاثل ال ي������رى من الداخل، 

متام������اً كما ال يرى االخت������الف من اخلارج. 

أنه من عديد التجارب نرى  يق������ول هايزنربغ ا

�سعاع على ازدواجية  �سمول كل من املادة واالإ

يف ال�سف������ات، حيث تظه������ر اأحياناً خوا�س 

املوجات، واأحياناً اأخرى خوا�س اجل�سيمات، 

ن اأن ال�س������يء ال ميكن اأن  ومن الوا�س������ح االآ

أل������ف من ج�سيم يف  يك������ون حركة موجية ويتا

الوق������ت نف�سه، ف������كال املفهوم������ني خمتلفان 

ج������داً، ال�سوء واملادة كالهم������ا كيان منفرد، 

واالزدواجي������ة الظاهرة ن�س������اأت يف حمدودية 

لغتنا. فهل نحت������اج اإىل منطق وفهم جديد؟ 

وان قد اآن. اأعتقد اأن االأ
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قــــــوانني البيئــــــــة

ن�سان املعا�رص يف عامل������ن: البيئة الطبيعي������ة من جهة وحميط  يعي�������ش الإ

�سي������اء امل�سن�عة من جهة اأخرى. ما عالقة هذي������ن العاملن وما م�س�ؤولية  الأ

ن�سان يف كٍل منهما يا تُرى؟ الإ

ن�سان امل�س�ؤولية الكاملة  يتمخ�ش العاملان عن احتمالت كارثية. يتحمل الإ

أنه بريء على نح������ٍ� كامل فيما يتعلق  ع������ن احتمالت العامل الثاين يف ح������ن ا

ول. ن�س�ق مث������الً على ذلك ارتفاع درجات احلرارة على  باحتم������الت العامل الأ

رئي�س اجلمعية الكونية ال�سورية. ❁

ò

قــــــوانني البيئــــــــة

املهند�س فايز فوق العادة

❁
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ر�ض. اأكد اختب������ار عينات جليدية  كوكب الأ

من القطب اجلنوب������ي مبا فيها من فقاعات 

هوائي������ة حبي�س������ة تعود اإىل ف������رات تاريخية 

بالغة القدم عل������ى اأن درجات احلرارة كانت 

ت������زداد وتتناق�ض مب������ا يتنا�سب م������ع ازدياد 

وتناق�������ض خمزون الغالف اجل������وي من غاز 

الفح������م. اإن الرتف������اع الراه������ن لدرج������ات 

احل������رارة ب�سب������ب احلقن امل�ستم������ر للغالف 

اجلوي بغاز الفحم ق������د غدا حقيقة اأكيدة. 

اإن ما تنفثه املدين������ة احلديثة من هذا الغاز 

وم������ن غازات اأخرى اأخ������ذ يزيد من درجات 

احلرارة بنف�ض املعدلت التي نقلت العامل من 

خري اإىل احلقبة الدافئة  الع�رص اجلليدي الأ

احلالية منذ حوايل 15000�سنة. اأدى تكاثف 

الغاب������ات منذ 300مليون �سن������ة اإىل تخلي�ض 

الغ������الف اجلوي من كميات كب������رية من غاز 

الفح������م. كانت تلك العملية بطيئة جداً، لكن 

املدينة املعا�������رصة اأعادت منذ عام 1850اإىل 

الغالف اجلوي ما يزيد ع������ن ع�رصين باملئة 

م������ن الفحم يف �سكل غ������از الفحم الذي دفع 

بدرجات احلرارة اإىل الرتفاع.

اإن للبيئة الطبيعي������ة قوانينها احلا�سمة. 

ول على اأن كل �سيء يرتبط  ين�ض القانون الأ

�سماك مل تكن لتتواجد  بكل �سيء اآخر. اإن الأ

ل������و مل جتد لنف�سها مكاناً مالئماً يف منظومة 

ت�سكل������ت يف حين������ه من نبات������ات ومتع�سيات 

دقيقة. مل يكن مبقدور قطاع من الرئي�سيات 

اأن تنت�س������ب على قدمني لوال ال�سدع الكبري 

فريقية منذ عدة  الذي حل ب�������رصق القارة االأ

ماليني م������ن ال�سن������وات. كان������ت الرئي�سيات 

�سجار كي تنظر اإىل م�سافات  تعتمد ت�سلق االأ

بعيدة. انخف�ست الهطوالت املطرية القادمة 

فريقية  طل�سي �رصق القارة االأ من املحيط االأ

ثر  بعد حدوث ال�سدع. تراجع������ت الغابات اإِ

انخفا�س الهط������والت املطرية وحلت حملها 

را�س������ي الع�سبية.  م�ساح������ات وا�سع������ة من االأ

فق������دت الرئي�سيات التي بقي������ت يف منطقة 

ال�سدع اإمكانية النظ������ر اإىل م�سافات بعيدة 

ب�سبب ذل������ك. ال�ستدراك ما ح������دث، بداأت 

ع�ساب  الرئي�سيات املذكورة القفز اأعلى من االأ

كي تنظر بعيداً. حتول القفز اإىل مراٍن طويل 

جيال  مد متخ�س عن اكت�س������اب بع�س االأ االأ

التالية من تلك الرئي�سيات مهارة االنت�ساب 

على قدمني. اكت�س������ف العلماء على �سفيحة 

أثيوبيا  متجمدة من ال�سه������ارة الربكانية يف ا

بقايا طبعات اأقدام تدل على اأن الكائن الذي 

خلفها قد م�سى منت�سباً على قدمني. ترجع 

أربعة ماليني �سنة اإنها  ال�سهارة اإىل ح������وايل ا

عالق������ة بني �سدع زلزايل وب������ني ظهور كائن 

منت�سب على قدمني.

هل مُيك������ن لالرتفاع الراه������ن لدرجات 

احلرارة يف العامل اأن يوؤدي اإىل ع�رص جليدي؟ 
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أ!  مكانية م�ستحيلة من حيث املبدا قد تبدو االإ

ينبع م������ن خليج املك�سيك نه������ر دافئ يجري 

نح������و ال�سمال ال�رصقي عل������ى �سطح املحيط 

طل�س������ي. اإنه اأطول واأعر�س نهر يف العامل.  االأ

وروبية يرفع  عندم������ا ي�سل التيار الق������ارة االأ

درجات احل������رارة فيها وي�سمن بالتايل عدم 

انت�سار اجلليد عليه������ا. يتربد التيار بفقدانه 

كميات كبرية من احل������رارة فيغو�س اإىل قاع 

املحيط ويعود اأدراجه اإىل قاع خليج املك�سيك 

حيث ي�سخ������ن ويطفو على ال�سطح ثم يجري 

وروبية وهكذا. نظراً  عائداً نحو الق������ارة االأ

الرتفاع درجات احلرارة الذي �سببته املدينة 

املعا�رصة اأخذت اجلبال اجلليدية يف القطب 

ال�سم������ايل بالتك�������رص والزح������ف البطيء نحو 

ج������زاء تيار اخلليج  اجلن������وب. تلتقي هذه االأ

وروبية. قد يحدث مثل  قبل اأن يبلغ القارة االأ

ن.  هذا التالقي يف غ�سون عدة عقود من االآ

هكذا يت������ربد تيار اخلليج قبل اأن يبلغ القارة 

وروبية فيهبط اإىل القاع ويرتد نحو خليج  االأ

وروبية يف حالة  املك�سيك ت������اركاً الق������ارة االأ

أق������رب اإىل ع�رص جليدي م�سغ������ر. اإن لكل  ا

�سيء عالقة بكل �سيء اآخر، فارتفاع درجات 

احلرارة يخلّف ع�رصاً جليدياً م�سغراً.

�سي������اء امل�سنوعة دون تقدير اأو  تُقحم االأ

تخطي������ط م�ّسبق ف�ّسي������ان اأن تتحرك �سيارة 

أو اأن  جدي������دة يف �س������وارع مدين������ة مكتظ������ة ا

تُ�ستخدم يف قرية نائية. فما يهم هو الراحة 

الظاهرية مل�ستخ������دم ال�سيارة والربح ال�رصيع 

ل�سانعه������ا. اأدى قرار مرجت������ل بزيادة طاقة 

حمرك ال�سي������ارة اإىل رفع درج������ات احلرارة 

داخ������ل مكب�������س ال�سي������ارة واإجب������ار جزئيات 

أكا�سيد  زوت فيه على تكوين ا وك�سجني واالآ االأ

زوت ال�سام������ة التي انت�������رصت ب�سكل وا�سع  االآ

ن يف  ف������وق مدن العامل. ت�سبح ه������ذه املدن االآ

حميطات من تلك الغازات التي تاأكد و�سول 

�سعة  بع�سه������ا اإىل حليب املر�سعات. تطال االأ

فوق البنف�سجية القادمة من ال�سم�س الغالف 

وك�سجني ثنائي  ر�س فتوثر يف االأ اجل������وي لالأ

ال������ذرات يف اأعاليه حمولة اإياه اإىل اأوك�سجني 

وزون. تفكك تفاعالت  ثالثي الذرات هو االأ

�سعة فوق البنف�سجية هذا  طبيعية باإ�سهام االأ

وك�سجني  وزون معي������دة اإياه اإىل �س������كل االأ االأ

وزون  ثنائي ال������ذرات والنتيج������ة اأن كمية االأ

تبقى ثابتة وم�ساوية لثالثة مليون كيلو غرام، 

�سعة فوق البنف�سجية يف  كما تُنفق كمية من االأ

وزون مما يخف�س اإجمايل  تركيب وتفكيك االأ

ر�������س. يوؤدي نق�س  م������ا ي�سل منها �سطح االأ

�سعة فوق البنف�سجية  وزون اإىل تدف������ق االأ االأ

ر�س. تفكك  بكميات كبرية وبلوغها �سطح االأ

�سع������ة املذكورة جزئي������ات املاء وهي لذلك  االأ

ن املاء  ت�سيب بال�رصر كل الع�سويات احلية الأ
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ي�سهم يف تل������ك الع�سويات بن�سب ترتاوح من 

60% وحت������ى 95%. تُنق�س معظم الن�ساطات 

وزون يف اأعايل الغالف  التكنولوجية كمية االأ

اجلوي وب�سكل ملح������وظ. ن�رصب على ذلك 

مثاالً واحداً وح�سب. ت�ستخدم طريقة النفث 

من حاويات �سغرية لذر ونرث بع�س مركبات 

أو الكل������ور والفحم لتحقيق  الفل������ور والفحم ا

غاي������ات معين������ة وت�ستعمل هذه امل������واد عادة 

يف التربيد. تت�سم ه������ذه املواد بعدم قابليتها 

مر  لالنح������الل يف املاء وبعطالتها الكبرية، االأ

ر�س  ال������ذي ي�سه������ل اندفاعها من �سط������ح االأ

وبلوغها اأعايل الغالف اجلوي. هناك تلتقي 

�سعة فوق البنف�سجية فتتحلل مطلقة غاز  االأ

الكلور اأو غاز الفلور، وكل من هذين الغازين 

وزون واإنقا�س  كفي������ل باإعاقة تفاعل تكّون االأ

كميته بالتايل. يعن������ي ذلك اأن دفقة اإ�سافية 

�سعة ف������وق البنف�سجي������ة القادمة من  م������ن االأ

ر�س.  ال�سم�������س تاأخذ بالت�رصب نحو �سطح االأ

وزون ه������و غ������از �سام وم������ن املفارقات  اإن االأ

الكربى يف ه������ذا املجال اأن بع�س الن�ساطات 

ر�س  التكنولوجية تزيد من كميته عند �سطح االأ

وقد عرفنا للت������و اأن ن�ساطات اأخرى تُنق�س 

أع������ايل الغالف اجلوي، بينما  من كميته يف ا

يرتبط ا�ستم������رار احلياة بتواجد كمية كبرية 

منه يف اأعايل الغالف اجلوي، واأخرى قليلة 

ر�س. تخلف الدفقات  للغاية عند �سط������ح االأ

�سعة فوق البنف�سجية طيفاً  �سافية من االأ االإ

مرا�س. وا�سعاً من االأ

القانون الثاين من قوانني البيئة هو قانون 

أو ينق�س  احللقات املفرغة، فما من �سيء يزيد ا

يف دوائ������ر البيئة. تنمو النبات������ات با�ستن�ساق 

غ������از الفحم من اجل������و وامت�سا�س مركبات 

زوت من الرتبة. تتغ������ذى احليوانات على  االآ

ثر عمليات اال�ستقالب تعيد غاز  النباتات واإِ

الفحم اإىل اجلو وتطرح ف�سالت ع�سوية اإىل 

الرتبة تتلقفها متع�سيات دقيقة وحتولها اإىل 

آزوتية �رصورية لنمو النباتات. هكذا  مركبات ا

توفر النباتات مقوم������ات احلياة للحيوانات 

وتوفر احليوانات بدوره������ا مقومات احلياة 

للنبات������ات. لقد تطورت النبات������ات كي توؤمن 

امت�سا�ساً اأعظمي������اً لطاقة ال�سم�س وطرحاً 

وك�سجني، وينطبق ذلك  اأعظمياً مقاب������اًل لالأ

�سني������ات يف اأعماق املحيطات.  حتى على االأ

�سا�سية للحياة.  اإن االأخ�رص هو القاع������دة االأ

ن�������رصب مثاًل عل������ى هذه احلقائ������ق التقاط 

كل اإ�سعاع������ات ال�سم�������س ال�ساقط������ة عل������ى 

أ�سج������ار الغاب������ات يف زمر  الغاب������ات. تنم������و ا

أ�سجار كل زم������رة حتى ارتفاع  حيث ت�س������ل ا

دنى  أ�سج������ار الزمرة االأ مع������ني. تنت�رص اأوراق ا

�سعاعات  مبا�رصة مبا ميكنه������ا من التقاط االإ

أ�سجار الزمرة  ال�سم�سية املت�رصبة عرب اأوراق ا

أ�سج������ار الغابات  عل������ى. يعن������ي ذل������ك اأن ا االأ
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ت�سع������ى المت�سا�س كامل الطاق������ة ال�سم�سية 

ر�س وحتويله������ا بالتايل  الوا�سل������ة �سط������ح االأ

أ�سا�سية للحياة وطرح اأكرب  اإىل بن������ى ع�سوية ا

وك�سج������ني يف التفاعل  كمية ممكنة م������ن االأ

ر�س ب�سكل  اليخ�س������وري. تتاأثر عاك�سي������ة االأ

�سج������ار والغابات  جزئ������ي وكلي عند قطع االأ

ويعني ذلك فروقاً كبرية بني درجات احلرارة 

يف النهار ويف اللي������ل، اأ�سف اإىل ذلك الفعل 

الفيزيائي املبا�������رص املتمثل بهجوم ال�سحراء 

�سجار ال�سادرة له. وال�سوؤال  اإثر اجتث������اث االأ

�سجار  ن: هل فّكر الذين يتخل�سون من االأ االآ

وك�سجني  بقطعها اأو حرقها مب�سدر بديل لالأ

وه������ل تاأملوا قلياًل قبل اإقرار خ�سومتهم مع 

�سجار بحقيق������ة اأن حياتهم وحياة غريهم  االأ

�سجار من  تتوقف على م������ا تقدمه تل������ك االأ

اأوك�سجني.

يوؤك������د القان������ون الثالث للبيئ������ة على اأن 

املعرف������ة كامن������ة يف الطبيعة ف������كل �سيء يف 

الطبيع������ة ِبَقدر ولكل �س������يء موقع ودور. لو 

تُركت الطبيعة و�ساأنه������ا لتم جتاوز الكوارث 

مب������ا يُبقي على ظاهرة احلي������اة. اإن التكاثر 

رانب �رصعان م������ا توازنه  غ������ري املح������دود لالأ

الذئاب. بقيت الدينا�س������ورات مئة وثالثني 

نها  ر�س بب�ساطة الأ مليون �سنة على كوكب االأ

بقاء  طبقت نوامي�س الطبيعة التي تهدف االإ

على ظاهرة احلياة. ولوال نيزك كبري �رصب 

خليج املك�سيك منذ 65ملي������ون �سنة وق�سى 

أ�س������كال احلي������اة ال�ستمرت  عل������ى 75% من ا

ن. ورغم  الدينا�سورات يف تواجدها حتى االآ

تل������ك الكارث������ة الهائلة عاد كل �س������يء اإىل ما 

كان عليه بعد عدة مئ������ات من اآالف ال�سنني 

بفعل املعرفة الكامنة يف الطبيعة وا�ستبدلت 

الدينا�سورات ب�سفوف اأخرى من الكائنات. 

اأخّل اجلن�������س الب�رصي بتل������ك النوامي�س يف 

غ�س������ون اآالف قليلة م������ن ال�سنوات مبا جعل 

خرى مهدداً. ت�ستطيع  بقاءه وبقاء الكائنات االأ

أ اأن تتجمع  مينية من حيث املبدا احلمو�س االأ

وتتفاعل مبا يف�سي اإىل بروتني بحجم الكون 

لكن احلياة املمثلة للمعرفة الكامنة يف الكون 

حتول دون ذلك وال ت�سمح اإالَّ مبا ميكنها من 

البقاء والتعاي�س م������ع و�سطها. ب�سورة عامة 

آلية  ال تبني احلياة مرّكباً اإالَّ وت�سمن وجود ا

قادرة على تفكيك������ه يف وقت الحق. خرقت 

أ اإذ ال يعرف  املركبات البال�ستيكية هذا املبدا

اأح������د طريقة لتفكيكه������ا. اإنها ت�س������كل عبئاً 

كبرياً عل������ى البيئة وم�سدراً خطرياً لتلويثها. 

عمل������ت احلي������اة على اإح������داث ت������وازن بني 

ال�سالحف البحري������ة وقناديل البحر. فكلما 

زاد ع������دد القناديل التهمتها ال�سالحف. لقد 

أكيا�س النايلون على اأ�سطح  انت�رصت نفايات ا

مي������اه البحر بالقرب م������ن ال�سواطئ وملا كان 

م�سهده������ا من بعي������د ي�سبه قنادي������ل البحر 
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اأخذت ال�سالحف تاأكله������ا وتُ�ساب بان�سداد 

معاء ومتوت وتنخف�������س اأعدادها. هكذا  االأ

تكاثرت قناديل البح������ر دون حدود. يخ�سع 

ع������امل امل������واد امل�سنوعة اإىل قان������ون االرتقاء 

الوحي������د ال�ساع������د الذي ال ي�س������م حلقات 

مفرغ������ة. بذا حت�سل املواجه������ة بني قوانني 

البيئ������ة وقوانني عامل املواد امل�سنوعة. اخلط 

ال�ساعد يخ������رق احللقات املفرغة ويك�رصها 

والطبيع������ة حت������اول راأب ال�س������دع وترمي������م 

وىل لهذه املواجهة  احللقات. اإن ال�سحية االأ

�سل  هو اجلن�������س الب�رصي ال������ذي كان يف االأ

قد خل������ق ظروف املواجه������ة. ت�سبه املواجهة 

رن������ب وال�سلحفاة فالبيئة  املذك������ورة �سباق االأ

أق������رب اإىل ال�سلحف������اة وال�سناعة حتاول اأن  ا

رن������ب. لكن البيئة اأقدر على املدى  تقفز كاالأ

الطوي������ل فاملعرفة كامنة فيه������ا وقد جربتها 

على الدوام بنج������اح. اإن با�ستطاعتها جتاوز 

ع�رص اجلن�س الب�رصي وال �سك.

ماذا ع������ن التحويل ال�سنع������ي للبيئة، ما 

ثار التي خلفها ه������ذا التحويل؟ اأدى  ه������ي االآ

اإن�س������اء �سبكات ال������ري وتو�سيعها يف بالد ما 

را�سي  بني النهري������ن اإىل ظهور امللوحة يف االأ

الزراعي������ة على نطاق وا�س������ع عام 2100قبل 

نت������اج امتدت حقول  امليالد. وم������ع تو�سع االإ

ال�سعري على ح�ساب احلنط������ة نظراً لقابلية 

را�س������ي املاحلة  ال�سع������ري لال�ستنب������ات يف االأ

وانخف�ست كميات احلنطة يف العام املذكور 

نتاج فق������ط واختفت  اإىل ن�سب������ة 2%م������ن االإ

احلنطة ب�س������كل كامل عام1700قبل امليالد. 

ن�س������اأت احل�سارة يف ال�س������ني القدمية على 

ح�س������اب التخل�س م������ن الغاب������ات وحتويلها 

را�س������ي هناك قابلة  اإىل م������زارع. ال زالت االأ

أربع������ة اآالف �سنة  رز بعد م�سي ا لزراع������ة االأ

على قي������ام احل�س������ارة ال�سيني������ة حتى من 

أ�سم������دة كيمائية اإذ اإن فر�س الف�سالت  دون ا

بقاء  ن�ساني������ة والرماد كفل االإ احليوانية واالإ

نتاج  ر�������س. اأف�س������ى االإ عل������ى خ�سوب������ة االأ

رز اإىل ا�ستح������داث طرق جديدة  الوا�س������ع لالأ

مط������ار واال�ستفادة منها اأكرث  حلجز مياه االأ

را�سي  ما ميكن. لذا ت�ساعف������ت م�ساحة االأ

املزروعة بني القرنني العا�رص والتا�سع ع�رص. 

رز بعد زراعته  كانت املدة الالزمة لن�سج االأ

150يوم������اً قبل القرن العا�رص ومع ا�ستحداث 

رز انخف�ست هذه  �س������الالت جديدة م������ن االأ

امل������دة تدريجياً اإىل اأن بلغ������ت 30 يوماً فقط 

رز عام  عند تطوي������ر �ساللة جديدة م������ن االأ

1834. اأدت كل ه������ذه التحويالت ال�سنعية 

اإىل زي������ادة كبرية يف عدد �سكان ال�سني. ومع 

ال������ذرة والفول ال�س������وداين ت�سارعت  اإدخال 

وتائر تط������ور الزراعة والتخل�س من الغابات 

وم������ع قدوم الق������رن الع�رصين غ������دت ال�سني 

بال غاب������ات تقريب������اً. لقد خ�������رصت ال�سني 
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ر�������س ن�سبة كبرية من  وخ�������رص معها كوكب االأ

وك�سجني كان������ت تطلقها تلك الغابات كما  االأ

خ�رصت البنية التحتية للحياة جزءاً الي�ستهان 

�سا�سية. يحدث اليوم  به من الربوتين������ات االأ

مازون، لكن  وب�سكل م�سابه قط������ع لغابات االأ

أ�������رصع، ي�سدر ثلث خمزون  مبعدالت اأعلى وا

وك�سجني تقريباً عن  الغالف اجلوي م������ن االأ

مازون  تلك الغابات. عندما تختفي غابات االأ

وك�سجني يف  بع������د عدة عقود، تهبط ن�سبة االأ

الغالف اجلوي ب�سكل ملحوظ.

النار  الب�رصي������ة  املجتمعات  ا�ستخدم������ت 

نت������اج باأ�سكال خمتلفة،  يف عملي������ات زيادة االإ

فبينما كان ال�سيادون ي�سعلونها للتخل�س من 

ع�ساب املعيقة لل�سيد ا�ستخدمها الريفيون  االأ

نتاج ح�سائ�س �رصورية لقطعانهم وخلفتها  الإ

املجتمعات الزراعية مل�ساعفة اإنتاج البذور. 

ا�ستطاع������ت بع�������س اأمناط احلي������اة مالئمة 

نف�سه������ا للتحويالت ال�سنعي������ة املديدة التي 

ن�سان يف البيئ������ة ومنها ال�سنوبر  اأجراها االإ

وراق فق������د غدت ب������ذوره مقاومة  طوي������ل االأ

أ�سا�سية يف  للن������ار ال بل اأ�سحت النار �رصورة ا

ب������ذر هذا النوع من ال�سنوبر واإنتا�سه. ترتكز 

ن يف ال�رصع������ات العالية لو تاأثر  امل�سكل������ة االآ

التطور. مث������اًل بلغت �رصعة التدفق ال�سنعي 

لغاز الفحم ربع ال�رصعة الطبيعية عام2000 

وارتفع������ت ن�سبة الفو�سفور اإىل 25% يف نف�س 

الع������ام. اأما الر�سا�س فم�سكلت������ه اأكرب اإذ اإن 

�رصعة تدفقه ال�سنعي������ة كانت خم�سة ع�رصة 

�سعف������اً ال�رصعة الطبيعية عام2000. تذهلنا 

رق������ام اأكرث يف حالة الفحم������ات املائية اإذ  االأ

كانت �رصع������ة تدفقها ال�سنعي������ة مئة �سعف 

ال�رصع������ة الطبيعي������ة يف نف�س الع������ام2000. 

متخ�������س التحوي������ل ال�سنع������ي للطبيعة عن 

مواد غريبة وهجينة عل������ى البيئة كمبيدات 

احل�رصات والفطور واحليوانات الع�سبية. وال 

�سك اأن البيئ������ة ترتاجع اأمامها وت�سعف عن 

مر  مالئمة نف�سها من اأجله������ا. ال يقت�رص االأ

نتاج فرتاك������م النفايات يزداد  عل������ى تراكم االإ

واملواد امل�سنوع������ة تُثقل كاهل الطبيعة التي 

تعجز عن اإرجاعها. 

�سا�سي من  لع������ل احلياة ه������ي املق������ّوم االأ

مقوم������ات البيئ������ة. ت�سعى احلي������اة عرب بناء 

حالل النظ������ام حمل الفو�سى.  الربوتينات الإ

خريين  جتل������ى ه������ذا امل�سعى يف القرن������ني االأ

بظه������ور ال�سناعة. ه������ل مازل������ت ال�سناعة 

املعا�رصة بطابعها اال�ستهالكي ت�سهم يف بناء 

أنها حتول الفلزات املنت�رصة  النظام؟ خا�سة ا

ب�س������كل ع�سوائي اإىل هيئ������ات منتظمة. تقوم 

ال�سناعة با�ستخال�س امل������واد الكيمائية من 

الفلزات وف�س������ل املعادن ال�رصورية من هذه 

نقا�������س الفو�سى فعاًل.  املواد. يعن������ي هذا اإِ
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اإالَّ اأن االجت������اه الع������ام للفو�س������ى يف الكون 

حالل النظام  �سيفر�������س بذل طاقة كب������رية الإ

امل�سار اإليه. تدخل الطاق������ة املبذولة عملية 

التنظيم مرتبة ثم تخرج خالية من اأي ترتيب 

وب������ذا ت�سب يف قناة الفو�سى الكونية. يبقى 

نتاج الب�ساعي  ن�سان اأن يقرر حد االإ على االإ

ال������ذي اإذا مت جتاوزه ازدادت فو�سى الطاقة 

املبذول������ة باملقارنة مع نظ������ام املادة املحولة. 

اإن ازدي������اد الفو�سى على ح�ساب النظام هو 

أبعاده  مر ا �سمة اال�ستهالك املعا�������رص. اإن لالأ

�سا�سية  ن�سان هويته االأ ن�سانية،اإذ يفقد االإ االإ

كونه يج�سد النظام مقابل الفو�سى الكونية. 

تتمث������ل الطاق������ة عدمية الرتتي������ب اخلارجة 

عن عملية التنظي������م بفعل النفايات والبقايا 

والف�س������الت. لقد غدا ذل������ك الفعل امل�سكلة 

اليومية يف ع�رصنا. ت�س������اف هذه النفايات 

والبقاي������ا والف�س������الت اإىل قائمة املواد التي 

تُعمق وتعزز الفو�سى الكونية.

يجب علين������ا اأن ن�ستغ������ل الطبيعة ب�سكل 

أالَّ ناأخذ منها اإاّل ما نحتاج ك�رصورة  ر�سيد وا

لال�ستم������رار واأن نبلغ م�ست������وى اأف�سل نوعياً 

جلم������ال وث������روات الطبيعة امل�ستع������ادة مثل 

الغابات وعامل احليوان والنباتات والت�ساري�س 

ر�������س لي�������س كنزاً  الطبيعي������ة. اإن كوك������ب االأ

الين�سب معين������ه وهو لي�س مكب������اً للنفايات 

ال ق������اع له. اإننا اأمام خيار كب������ري: املاأ�ساة اأو 

االن�سجام.

1- Fox, Ronald f., energy and the evolution of life (1988) w.h. freeman and company.

2-	 khilmi,	h.f.,	foundations	of	the	physics	of	the	biosphere	(1967)	hydrometeoro	logilal	

publishing	house.
ن�س������ان والطبيعة )1994( �سل�سلة عامل  ج������ان ماري بيلت: ترجم������ة ال�سيد حممد عثمان: عودة الوفاق بني االإ  -3

املعرفة.

ن�سان والبيئة )1985( دار مري للطباعة والن�رص. أدابا �سيف: ترجمة عبد اهلل حبه: االإ اإيغور ا  -4
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أبو  ظّل طائر �ل�شعر طو�ل ق������رون حبي�ض �أقفا�ض �لعرو�ض، وحني حاول �

، و�لو�قع 
)1(

أنا �أكرب من �لعرو�ض« �لعتاهية �أن يطلقه من ِعقاله �نتُقد، فقال: »�

أّن حماول������ة �أبي �لعتاهية �خلروَج على �شلط������ان �لعرو�ض تكاد تكون �ملحاولة  �

�لوحي������دة يف )ديو�ن �لعرب( حّتى ظهرت �ملو�ّشحات وغريها من فنون �ل�شعر 

 مثاًل حتّرر 
ّ
ندل�شي أبو�ب �لعرو�ض على م�رص�عيها، فالف������ّن �لأ �لت������ي فتحت �

 )2(
أوز�نه وقو�فيه حّتى �شّمي ب� )�ملو�ّشح( م������ن قيود �ل�شعر �لتقليدّي، وتنّوعت �

قا�ّس وباحث �سوري مقيم يف دبي. ❁

ò

اأعاري�ض �شعر التفعيلة

حممد حميي الدين مينو

❁
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مل������ا فيه من تزيني وتر�صيع وتناظر وت�صنيع، 

أّنه������م �صّبهوه بو�ص������اح احل�صن������اء املر�ّصع  فكا

 )3(
)
ّ
باللوؤلوؤ واجلواهر، وهذا )البند العراقي

مث������ًا اآخر حت������ّرر من ِربْق������ة البحر الواحد 

والقافي������ة الواحدة، وا�صتعم������ل يف الق�صيدة 

الواحدة بحري 

، فهو اأقرب اإىل �صعر 
)4(

الهزج والرمل معاً

التفعيل������ة، وهو اأ�صدق حماول������ة للخروج من 

أو  اإ�صار ما �صّمي الحقاً ب� )ال�صعر العمودّي( ا

)5(
)ال�صعر التقليدّي(.

وملّا تهّياأت لطائر ال�صعر ظروف احلّرّية 

يف مطلع الق������رن الع�رشين رفرف بجناحيه، 

وطار بعي������داً، فقد فر�ص������ت طبيعة احلياة 

اجلدي������دة على ال�صعراء حاج������ًة داخلّيًة اإىل 

االنق������اب عل������ى كّل موروث ممج������وج وكّل 

منظ������وم م�صنوع، وذلك بعد اأن �صاقوا َذْرعاً 

أوا يف الوزن  بوح������دة ال������وزن والقافية، ف������را

رتابًة ال تت������اءم واإيقاعاِت الع�رش، ووجدوا 

يف القافية قيداً يح������ّد من تدّفق انفعاالتهم 

أّث������ر بع�صهم  وتن������ّوع جتاربه������م.. ونتيج������ة تا

خ������ر باملو�ّصح   وبع�صهم االآ
ّ
بال�صع������ر الغرب������ي

 راحوا يخلخلون 
ّ
 والبن������د العراقي

ّ
ندل�صي االأ

بن������اء الق�صي������دة العمودّي������ة، ويقيمون على 

أو  أنقا�صه������ا ِبنًى جديدًة من �صع������ر التفعيلة ا ا

ق�صيدة النرث.

ولظاهرة �صعر التفعيلة اإرها�صات اأوىل، 

�سكال الفّنّية التي  تتمّث������ل يف جمموعة من االأ

اأخ������ذت تظهر يف مطلع القرن الع�رصين على 

يحائيني والطليعّيني،  يد بع�س ال�سع������راء االإ

وهي:

� – ال�س���عر املقطعّي: وهو ال�سعر الذي 

ياأتي على �سكل مقاطع كمقاطع املو�ّسحات، 

ويجري كّل منه������ا على قافية، ورمّبا تختلف 

خ������ر يف الطول  أ�سط������ر كّل مقط������ع ع������ن االآ ا

والبح������ر. وق������د راأى الباح������ث �سامي موريه 

أب������اً روحّياً ل�سعر   ا
ّ
يف هذا ال�س������كل املقطعي

التفعيلة، وذلك بع������د اأن تتّبعه لدى كثري من 

ال�سع������راء، وال �سّيم������ا ل������دى ميخائيل نعيمة 

أّنهما قد �سبقا  ون�سيب عري�سة، ليخل�س اإىل ا

 .
)6(

ال�سّياب واملالئكة يف كتابة �سعر التفعيلة

ومّم������ا يرويه موري������ه لن�سي������ب عري�سة هذا 

ّول من ق�سيدته )قب������ل التكوين  املقط������ع االأ

 من )املتقارب(:
)7(

)1915

اأال ا�ستيقظي، يا اأ�سّعة نف�سي

ولو لدقيقْه،

و�سّقي حجاب دياجري رم�سي،

لقى احلقيقْه، الأ

ففي جمود علّي يثوُر،

و�سّك بغري انتظام يدوْر،

وليل يعّم وليل يغوُر،

وليل ي�سّج كبدء اخلليقْه.
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ويرى موريه يف ق�سيدة عري�سة )النهاية 

1917( م������ن )الرم������ل( »عماًل ف������ّذاً ج�سوراً 

وىل يف ال�سعر  ميك������ن اأن نع������ّده املحاول������ة االأ

 احلديث لتكييف ال�سكل مع التجربة 
ّ
العربي

أ�سا�ساً  ال�سعرّية واّتخ������اذ التفعيلة ال ال�سطر ا

:
)8(

لوزن ال�سعر«

كّفنوُه،

ادفنوُه،

اأ�سكنوُه،

هّوة اللحد العميْق،

واذهبوا ال تندبوُه، 

فْهو �سعب مّيت، لي�س يفيْق.

ولو اأعدنا كتابة هذا ال�سعر عمودّياً لكان 

أ�سبه بت�سكيل من ت�سكيالت املو�ّسحات: ا

ك�����ّف�����ن�����������وُه، ادف�������ن���������������وُه، اأ�����س����ك����ن���������وُه

ه�������������������������ّوَة ال���������ل���������ح���������د ال�������ع�������م�������ي�������ْق

واذه�����ب�����وا ال ت����ن����دب����وُه، ف���ْه���و ���س��ع��ٌب

م�����������������ّي�����������������ت، ل���������ي�������������������س ي��������ف��������ي��������ْق

� – ال�س���عر املر�س���ل: وهو �سعر عمودّي، 

ال يتقّيد �ساحبه بقافية واحدة، واإمّنا ير�سل 

 اإر�ساالً، يتوافق مع املعنى 
)9(

كلم������ة )ال�رصب(

أّول حماولة  ال م������ع التقفي������ة. و»رمّبا كان������ت ا

لكتابة ال�سعر املر�س������ل يف الع�سور احلديثة 

تلك التي قام به������ا ال�ساعر رزق اهلل ح�ّسون 

)1825 – 1880( يف القرن التا�سع ع�رص يف 

�سحاَح الثام������ن ع�رص من )�ِسفر  ترجمت������ه االإ

أ�سعر ال�سعر(  أّيوب( نظماً، وذلك يف ديوانه )ا ا

. ومن بعده 
)10(

ال�س������ادر يف لندن عام 1869«

كتب جميل �سدقي الزهاوّي ق�سيدته ال�سهرية 

)ال�سعر املر�سل 1905( م������ن ديوانه )الكالم 

املنظ������وم 1909(، وعّدتها �ستة وع�رصون بيتاً 

:
)11(

من )الطويل(، يقول مطلعها

مل�����وُت ال��ف��ت��ى خ��ي�����ٌر ل���ه م���ن م��ع��ي�����س�����ٍة

ي��ك��ون ب��ه��ا ع��ب��ئ��ًا ث��ق��ي��ًا ع��ل��ى ال��ن��ا���سِ

ال��ورى م��ن  ع�����رٌص  العي�س  رخ���ّي  يعي�س 

ن���������ام م��ن��اك��ي�����ُد وت�������س���ع���ة اأع�������س�������ار االأ

ر������س ال��ع��ري�����س��ة ق���ادٌر اأَم�����ا يف ب��ن��ي االأ

ي����خ����ّف����ف وي�����������ات احل����ي���������اة ق��ل��ي�����ا

بطنه ي�����س�����ب��ع  ال��ب��ع�����س  اأّن  احل����ّق  اأيف 

جت���������وُع ك�����ث�����������ري�����ن  االأ ب�����ط�����ون  واأّن 

ويف ع������ام 1906 ترج������م بول�������س �سحادة 

ّول من م�رصحّية �سك�سبري )يوليو�س  امل�سهد االأ

قي�رص( على الطريقة نف�سها، ويف العام نف�سه 

كتب نقوال فّيا�س ق�سيدت������ه املر�سلة )زيارة 

قحوان  من غري موعد( من ديوانه )رفيف االأ

1950(، ث������ّم تبعهما عب������د الرحمن �سكرّي، 

ف�سّم������ن ق�سيدته )كلم������ات العواطف( من 

أبيات غري  ديوانه )�سوء الفجر 1909( عّدة ا

فكار  لئ االأ مقّفاة، و�سّمن ديوان������ه الثاين )الآ

أربع ق�سائد منه، ولكّننا يف دواوينه  1913( ا

أّن الق�سائد التي عدل فيها  خرى جن������د ا االأ

عن وحدة القافية كانت نَْزرًة قليلًة.
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وزان:  3 – جممع البحور، اأو ملتقى الأ

بحر  وهو ال�سعر الذي يجمع بني عدد من االأ

أّول من ابتدعه اأحمد  يف ق�سيدة واح������دة، وا

أبو �س������ادي يف ق�سيدت������ه )الفّنان( من  زكي ا

ديوان������ه )ال�سفق الباك������ي 1926( حيث مزج 

الطوي������ل واملتق������ارب واملجت������ّث والب�سي������ط، 

:
)12(

ومطلعها

تفّت�س يف لّب الوجود معرّبًا عن الفكرة 

لّباء،                    الطويل العظمى الأ

ترتجم اأ�سمى معاين البقاء،                املتقارب

وتثبت بالفّن �رّص احلياْه                       املتقارب

وكّل معنى يرّف لديك يف الفّن حّي. املجتّث

ومن بع������ده كتب علي النا�������رص ق�سيدته 

أة �ساّلة 1931( التي مزجت ال�رصيع  )اإىل امرا

، وكتب خليل �سيبوب ق�سيدته 
)13(

واملتق������ارب

)ال�������رصاع 1932( الت������ي مزج������ت اخلفي������ف 

أب������و ما�سي ق�سيدته  والطوي������ل، وكتب اإيلّيا ا

)ال�سع������ر وال�سلط������ان اجلائ������ر 1933( التي 

مزجت الرمل والكامل وال�رصيع، وكتب نقوال 

ر�س 1936( التي مزجت  فّيا�س ق�سيدته )االأ

الوافر والهزج واملتقارب واملجتّث. وقد فتح 

ه������ذا النظم احل������ّر الباب عل������ى م�رصاعيه 

وتاأليفها،  ال�سعرّي������ة  امل�رصحّي������ات  لرتجم������ة 

فتبّناها علي اأحمد باكثري يف ترجمة م�سهد 

)روميو وجولييت( 
 )14(

من م�رصحّي������ة �سك�سبري

ع������ام 1946، وحفزت������ه ه������ذه التجربة على 

، ثّم 
)15(

كتابة م�رصحياته على الطريقة نف�سها

اأ�سبحت من بعده ديدن امل�رصح ال�سعرّي.  

4 – ال�سعر امل�سطور: وهو ما حذف منه 

خر بيتاً، واأكرث الرجز  �سطره، فعّد ال�سطر االآ

بحر  أقّل ال�رصيع من هذا النمط، فال تاأتي االأ وا

، ويف الع�رص احلديث 
)16(

خرى م�سط������ورًة االأ

ج������ّرب بع�س ال�سعراء احلديثني هذا النمط 

من ال�سع������ر يف غري الرج������ز وال�رصيع، ولكّن 

أكلها،  جتربته������م هذه مل يكتب له������ا اأن توؤتي ا

ومن ه������وؤالء علي حممود ط������ه يف ق�سيدته 

 من )اخلفيف(:
)17(

)ميالد �ساعر(

امل��ح�����س�����ن��ون��ا اأّي���������ه����ا  ن  االآ ادخ������ل������وا 

ج�����ّن�����������ًة ك���ن���ت�������م ب���������ه����ا  ت����وع���������دون����ا

اج����ع����ل����وه����ا م������ن ال����ب����دائ��������������ع زون���������ا

وه��������ا م�����ن اجل�����م�����������ال  ف���ن�������ون���ا وام��������اأ

وه��������ا ف�����ّن�����������ًا ول����ي���������س ف���ت���������������ون���ا ام��������اأ

وان���������رصوا ال�����س��ف��و ف��وق��ه��ا وال�����س��ك��ون��ا

وىل بداأت  رها�س������ات االأ فم������ن ه������ذه االإ

اأعاري�������س �سعر التفعيلة ال������ذي اعتمد على 

وحدة ال�سطر ال البي������ت، ووحدة التفعيلة ال 

البحر، ووحدة املو�سوع ال تعّدده يف الق�سيدة 

الواحدة، ويتخلّى يف الوقت نف�سه عن وحدة 

القافي������ة، فتتلّون، وتتعّدد. وهنا �سنحاول اأن 

عاري�������س �سعر التفعيلة  نعر�س ت�سكيالت الأ

كما ال حظناها لدى ال�سعراء املعا�رصين، وال 

�سّيما ال������رّواد، فمن هوؤالء من بنى ق�سيدته 
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عل������ى تفعيل������ة واح������دة كم������ا يبن������ى )البحر 

، ومنهم بناها على تفعيلتني كما 
)18(

الب�سيط(

، ومنهم من بناها 
)19(

يبنى )البحر املرّك������ب(

عل������ى بحر مرّكب كما يبنى ال�سعر العمودّي، 

ولكّنه راح ينّوع يف ت�سكيالته الوزنّية، ومنهم 

من جعل التفعيالت يف ق�سيدته تتالحق من 

غري نظام وال قاعدة، ومنهم من بنى ق�سيدته 

على �سع������ر التفعيلة وال�سعر العمودّي معاً اأو 

على �سعر التفعيلة وق�سيدة النرث، ومنهم من 

بناه������ا على تفعيلة مولَّدة، مل ياألفها العرو�س 

التقليدّي.   

� - الت�س���كيل الب�س���يط: بن������ي البح������ر 

الب�سي������ط يف العرو�س التقليدّي على تفعيلة 

واح������دة، تتك������ّرر مّرتني يف كّل م������ن ال�سدر 

أو تتكّرر ثالث  والعجز كاله������زج )مفاعيلن(، ا

مّرات كالرمل )فاعالتن( والرجز )م�ستفعلن( 

أربع مّرات  أو تتك������ّرر ا والكام������ل )متفاعلن(، ا

كاملتقارب )فعولن( واملتدارك )فاعلن(، ولكّن 

ال�سع������راء املعا�رصين �ساقوا به������ذا الت�سكيل 

الراتب املقّف������ى، واأطلقوا العنان النفعاالتهم 

�سطر، وتعّددت  املتواترة، فتفاوتت اأطوال االأ

القوايف وتلّونت. وه������ذا )الت�سكيل الب�سيط( 

)20(– اكت�سفه علي اأحمد باكثري 
أ�سّميه –كم������ا ا

 ،
ّ
أّن البيت ي�سيق بحواره امل�رصحي حني اأح�ّس ا

فتو�ّسل اإىل تكرار التفعيلة الواحدة بدالً من 

أو البيت، ولكّن اكت�سافه احلا�سم »مل  ال�سطر ا

يُعط -كما تق������ول الدكتورة �سلمى اخل�رصاء 

- ما ي�ستحّق������ه من تقدير لقاء ما 
ّ
اجليو�سي

اأجن������زه. فعل������ى الرغم من طليعّيت������ه وروؤيته 

الناف������ذة وحّبه املغام������رةَ مل تكن لديه موهبة 

تكفي -�سواء اأكانت يف حجمها اأم يف قدرتها 

عل������ى االقتح������ام- لدفع اكت�ساف������ه املهّم اإىل 

أّنه طّبق جتاربه  حدوده الق�س������وى، ال �سّيما ا

 ال������ذي مل يكن ذا �سعبّية 
ّ
يف ال�س������كل امل�رصحي

وا�سعة. ومن هنا ظّل اكت�سافه جمهوالً متاماً، 

مل يالحظ������ه اأحد اإىل اأن اّدعت نازك املالئكة 

أّن  أّنه������ا وحدها اكت�سفت ال�سع������ر احلّر غري ا ا

ال�سّي������اب – وقد اأزعجه اّدعاوؤها- نّبه العامل 

)21(
ّ اإىل جتارب باكثري املبّكرة«.

دبي االأ

وعلى هدي باكث������ري راح ال�سعراء الرّواد 

وىل، واأذكر منها دون  يكتبون ق�سائده������م االأ

اخلو�س يف ريادة كّل منها: 

اأ – ق�س���يدة ن���ازك املائكة )الكولريا( 

الت������ي كتبته������ا يف 1947/10/27، وَعّدته������ا 

أّول ق�سي������دة حّرة الوزن«،  - كم������ا تزعم - »ا

، وهي من 
)22(

»�ساقته������ا اإليها �رصورة التعبري«

)املتدارك(:

طلع الفجْر

فعلن فْعْل  

اأ�سِغ اإىل وقع خطى املا�سنْي

 فْعلن فعلن فْعالْن
)23(

فاعُل
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يف �سمت الفجْر،

فْعلن فْعالْن

اأ�سِغ، انظْر ركَب الباكنْي 

فْعلن فاعلن فْعلن فْعالْن

ع�رصة اأموات، ع�رصونا

فاعُل فْعلن فْعلن فْعلن

، اأ�سْخ للباكينا ال حت�سِ

فْعلن فعلن فْعلن فْعلن

ا�سمْع �سوت الطفل امل�سكنْي

فْعلن فْعلن فْعلن فْعالْن 

موتى موتى �ساع العدُد 

فْعلن فْعلن فْعلن فعلن 

موتى موتى مل يبق غُد.

فْعلن فْعلن فْعلن فعلن

أ�ساقت ال�ساعرة املالئكة �رصورة  و�س������واء ا

أم �ساقتها  التعبري اإىل اكت�ساف هذه التجربة ا

تاأثريات اأخرى كالبند واملو�ّسحات التي تنكر 

تاأثريه������ا يف جتربتها، ال ميك������ن للمرء اإاّل اأن 

يجده������ا امت������داداً طبيعّياً للتج������ارب الفّنّية 

خرى التي �سبقتها، وال�سّيما جتربة باكثري  االأ

 .
ّ
يف حواره امل�رصحي

ب – ق�س���يدة بدر �س���اكر ال�س���ّياب )هل 

كان حّب���ًا( التي كتبه������ا يف 1946/11/29، 

ون�رصها يف ديوانه )اأزهار ذابلة( الذي �سدر 

يف القاه������رة يف الن�س������ف الث������اين من �سهر 

ّول م������ن عام 1947)24(، وهي من  كانون االأ

)الرمل(:

هل ُت�سّمني الذي األقى هياما

فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

ماين اأم غراما؟ اأم جنونًا باالأ

فاعالتن فاعالتن فاعالتن

ما يكون احلّب نوحًا وابت�ساما

فاعالتن فاعالتن فاعالتن

�سلع احلّرى، اإذا حان التاقي اأم خفوَق االأ

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

بني عينينا، فاأطرقُت فرارًا با�ستياقي            

فاعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن

عن �سماٍء لي�س ت�سقيني، اإذا ما                 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن

واما جئتها م�ست�سقيًا اإاّل اأُ

فاعالتن فاعالتن

وال�سّي������اب ي�سف هذه الق�سي������دة باأّنها 

وزان  »حماولة جديدة يف ال�سع������ر خمتلف االأ

- 
ّ
والق������وايف، وه������ي كاأغلب ال�سع������ر الغربي

نكليزّي– جتم������ع بني بحر من  وال �سّيم������ا االإ

البح������ور وجمزوءات������ه، اأي: اإّن التفاعيل ذات 

الن������وع الواحد يختلف عدده������ا من بيت اإىل 

    
 )25(

اآخر«.

اأّم  )اإىل  النا����رص  عل���ي  ق�س���يدة   – ج 

كلث���وم( الت������ي ن�رصه������ا يف ديوان������ه )ظماأ( 

ع������ام 1931، و�سبق������ت ق�سيدت������ي ال�سّياب 
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، وهي من 
)26(

واملالئكة بنحو �سّت ع�رصة �سنًة

)املتقارب(:

رجعُت اإىل البيت يف ثورٍة،

فعول فعولن فعولن فعْل 

تهّز كياين

فعول فعولن

، دعمُت جبيني بكلتي يديَّ

فعول فعولن فعولن فعول

واأن�ستُّ اأ�سمع هم�س َجناين                 

فعولن فعول فعول فعولن

عاَم التمادي بهذي الِفَكْر

فعولن فعولن فعولن فعْل

ب اأو بعد غْد                      غدًا يا معذَّ

فعولن فعول فعول فعْل

وبالرغم منك زماُن ال�سفْر 

فعولن فعول فعولن فعْل

 اأغرى البحر 
)��(

� - الت�س���كيل املرّك���ب

املرّكب يف العرو�س التقليدّي بع�س ال�سعراء 

املعا�رصين بتقدمي ت�سكيالت متنّوعة، فمنهم 

من بن������ى ق�سيدته عل������ى تفعيلتني من بحر 

مرّكب تركيباً فردّياً كالوافر وال�رصيع اأو على 

أو اأكرث من بحرين خمتلفني، �سواء  تفعيلت������ني ا

أكانتا هاتان التفعيلت������ان متجان�ستني، مثل:  ا

)فاعالتن فاعلن(  اأم غري متجان�ستني، مثل: 

ّوىل هذا  )م�ستفعلن فعولن(، فمن ال�سورة االأ

الت�سكيل من )الوافر(:

مفاعلنت فعولن

مفاعلنت مفاعلنت فعولن

مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت فعولن

مفاعلنت فعولن

مفاعلنت مفاعلنت فعولن

فهو –كم������ا نرى- يك������ّرر تفعيلة احل�سو 

)مفاعلنت(، ويحافظ عل������ى تفعيلة ال�رصب 

أتى ال�ساعر بغريها �رصباً خلرج  )فعولن(. ولو ا

ع������ن قانون العرو�س خروجاً �سافراً، وهو ما 

فعل������ه اأدوني�س –كما �س������رى– يف ق�سيدته 

)ف�س������ل ال�سورة القدمية( التي عقدها على 

تفعيلتني من بحرين خمتلفني.  

ومن ال�س������ورة الثانية ق�سي������دة اأدوني�س 

 التي بناها مبهارة واقتدار على 
)28(

)�سحراء(

ثالث تفعيالت متجان�سة يف ق�سيدة واحدة، 

فعلى )فاعلن( قال:

يف زمان ي�سارحني: ل�سَت مّني،

واأ�سارحه: ل�سُت منك، واأَجهد اأن اأفهمْه..

ن طيٌف، واأنا االآ

يت�رّصد يف َمْهَمٍه،

ويخّيم يف جمجمْه

وعلى )متفاعلن( قال:

كتب الق�سيدة،

)كيف اأقنعه باأّن غدي �سحارى؟(

كتب الق�سيدة،

)من يزحزح �سخرة الكلمات عّني؟( 
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كتب الق�سيدة، 

)ل�سَت مّنا، اإن اأنت مل تقتْل اأخًا(

كتب الق�سيدة،

)كيف نفهم هذه اللغة الطريدْه

بني الت�ساوؤل والق�سيدْه؟(

وعلى )فاعاتن( قال:

خالٌق ياأكله اخللق، باٌد

يف الدم الدافق من اأ�سائها تختبُئ

اإّنه الع�رص الذي يبتدُئ

ولك������ّن اأدوني�س يف ق�سي������دة اأخرى مزج 

تفعيلتني غري متجان�ستني يف �سطر واحد، فقد 

 )29(
بنى ق�سيدته )ف�سل ال�س������ورة القدمية(

على تفعيلتي املت������دارك )فاعلن( واملتقارب 

خرى  وىل ح�سواً واالأ أّنه جعل االأ )فعولن( اإاّل ا

�رصباً، ليتجّنب ما ق������د يعرتي ق�سيدته من 

، ولي�سمن لها اإيقاعاً جديداً، 
ّ
خلل مو�سيقي

ذن من قبُل: مل تعهده االأ

زمن ينتهي، وخيول من الفجر حملولة ال�سكيمْه

فعلن فاعل������ن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

فعولن

تر�سم ال�سورة القدميْه

فاعلن فاعلن فعولن

حّبائي احليارى الأ

فعلن فاعلن فعولن

يف ال�سفاف احلزينة يف اآخر ال�سحارى

فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعولن

اآه يا �سكلي القدمْي

فاعلن فاعلن فعوْل

)كيف ياأتي، يعود الغريب اإىل �سكله القدمْي؟(

فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعوْل

: ذهب������ت 
)30(

– الت�س���كيل العم���ودّي  3

نزعة التجري������ب لدى ال�سع������راء املعا�رصين 

�سوط������اً بعيداً، ف������راح بع�سه������م ي�ستعني يف 

بحر املرّكبة تركيباً  كتابة بع�س ق�سائده باالأ

ثنائّياً كالطويل والب�سي������ط، وهي اأبحر راأت 

أّنه������ا »ال ت�سلح لل�سعر احلّر  ن������ازك املالئكة ا

ّنه������ا ذات تفعيالت منّوعة،  طالق، الأ على االإ

ال تكرار فيها، واإمّن������ا ي�سّح ال�سعر احلّر يف 

البحور التي كان التكرار قيا�سّياً يف تفعيالتها 

، ولكّننا اإذا ما ا�ستعر�سنا 
)31(

أو بع�سها« كلّها ا

أّن كثرياً من  ديوان ال�سعر احلديث فاإّننا نرى ا

�سعرائه راحوا ينظمون عل������ى هذه البحور، 

ويف �سعر ال�سّياب ق�سائد عّدة على الطويل 

 :
)32(

والب�سيط.. فمن الطويل قوله

ن واللي�ل مقمُر               تنامني اأنت االآ

اأغانيه اأن�س�ام وراعي�ه مزهُر              

حام من كّل دوحٍة              ويف عامل االأ

تلّقاك معرُب                                

وباب غفا بني ال�سجريات اأخ�رُص              

ومن الب�سيط قوله)33(: 

يا غربة الروح يف دنيا من احلجِر             

والثلج والق�ار والفوالذ وال�سجِر               
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يا غربة الروح ال �س�م�س فاأاأتلُق             

فيها وال اأفق                                     

يطري فيه خيايل �ساعة ال�س�حِر                

: وهو اأن تتالحق 
)34(

4 – الت�سكيل املدّور

التفعي������الت يف الق�سيدة م������ن غري نظام وال 

أ�سكال: قاعدة، وهو على ثالثة ا

اأ � التدوي���ر اجلزئ���ّي: وه������و اأن تتالحق 

أ�سط������ر الق�سي������دة من غري  التفعي������الت يف ا

اعتبار للحّيز ال������ذي ت�سغله من اجلمل، فال 

تقطعها اأحياناً اإاّل الق������وايف املتنّوعة، ورمّبا 

بلغ املقط������ع الواحد م������ن الق�سيدة ع�رصين 

 
ّ
تفعيل������ًة اأو ثالثني.. وم������ن التدوير اجلزئي

ق������ول حممود دروي�������س يف ق�سيدته )حاالت 

وفوا�س������ل( التي اتخذت من )فاعلن( اإيقاعاً 

 :
)35(

لها

خارج الطق�س                      

فاعلن فاع 

اأو داخل الغابة الوا�سعْه             

لن فاعلن فاعلن فاعلن

وطني،                              

فعلن

هل حت�ّس الع�سافري اأيّن            

فاعلن فاعلن فاعلن فا

لها                                  

علن

وطن اأو �سفْر؟                      

فعلن فاعلن 

اإّنني اأنتظْر                          

فاعلن فاعلن 

يف خريف الغ�سون الق�سرْي         

فاعلن فاعلن فاعالْن

اأو ربيع اجلذور الطويْل             

فاعلن فاعلن فاعالْن 

زمني،                               

فعلن  

هل حت�ّس الغزالة اأيّن               

فاعلن فاعلن فعلن فا 

لها                                 

علن 

ج�سد اأو ثمْر؟                       

فعلن فاعلن

أّن الدروي�س �سّط������ر ق�سيدته على  ول������و ا

النح������و التايل، لتخلّى بي�رص و�سهولة عن مثل 

 املتهالك الذي يعرتي 
ّ
هذا التدوير اجلزئ������ي

كثرياً من ق�سائده: 

خارج الطق�س اأو داخل الغابة الوا�سعْه

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

وطني،

فعلن 

هل حت�ّس الع�سافري اأيّن لها

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
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وطن اأو �سفْر؟

فعلن فاعلن

اإّنني اأنتظْر

فاعلن فاعلن

يف خريف الغ�سون الق�سرْي

فاعلن فاعلن فاعالْن

اأو ربيع اجلذور الطويْل

فاعلن فاعلن فاعالْن 

زمني،

فعلن 

هل حت�ّس الغزالة اأيّن لها

فاعلن فاعلن فعلن فاعلن 

ج�سد اأو ثمْر؟ 

فعلن فاعلن

ب - التدوير املقطعّي: وهو اأن تتالحق 

التفعيالت يف ق�سيدة، تتابع مقطعاً فمقطعاً، 

وي������دّور �ساحبه������ا كّل مقطع م������ن مقاطعها 

خر  تدوي������راً تاّماً، فال يف�سل بني املقطع واالآ

اإاّل القافية، ومنه هذان املقطعان على الالم 

املقّيدة من ق�سيدة حممود دروي�س )وحتمل 

عبء الفرا�سة( التي اتخذت من )متفاعلن( 

 :
)36(

اإيقاعاً لها

)1(

ج���دران  م���ن  ال�س���هداء  �س���يجيئك 

خ���رية، يجل�س���ون عليك تاجًا  لفظتك الأ

م���ن دم، ويتابع���ون زراع���ة التّف���اح خ���ارج 

ذكريات���ك. �س���وف تتع���ب، �س���وف تتع���ب، 

�س���وف تطردهم، فا مي�س���ون، ت�س���تمهم، 

فا مي�س���ون، يحتّلون هذا الوقت. تهرب 

من �سعادتهم اإىل وقت، ي�سري على ال�سوارع 

والف�سوْل.

)�(

ويجيئك الفق���راء، ل خبٌز لديك ول 

دعاء، ينقذ القمح املهّدد باجلفاف، تقول 

�س���يئًا ما عن الغ�س���ب الذي زّف ال�س���نابل 

لل�س���يوف، تقول �سيئًا ما عن النهر املخّباأ 

يف عباءات الن�ساء القادمات من اخلريف، 

في�س���حكون، ويذهب���ون، ويرتك���ون الب���اب 

�سئلة احلقوْل. مفتوحًا لأ

ج- التدوي���ر الت���اّم: وه������و اأن تتالح������ق 

أّول الق�سي������دة اإىل اآخرها،  التفعي������الت من ا

وكاأّنها �سطر واحد، فال تقطع وتريتها قافية 

وال فا�سل������ة، ومنه ق�سيدة حمم������ود دروي�س 

أثين������ا()37( التي نظمها على تفعيلة  )مطار ا

املتقارب )فعولن(: 

مط���ار اأثين���ا يوّزعنا للمط���ارات. قال 

املقاتل: اأين اأقاتل؟ �ساحت به حامل: اأين 

؟ قال املوّظف: اأين اأوّظف  اأهديك طفلكاَ

مايل؟ فق���ال املثّقف: م���ايل ومالك. قال 

رج���ال اجلمارك: من اأي���ن جئتم؟ اأجبنا: 

من البحر. قالوا: اإىل اأين مت�سون؟ قلنا: 

اإىل البح���ر. قالوا: واأين عناوينكم؟ قالت 
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ت���ي قريتي. يف  امراأة م���ن جماعتنا: ُبْقجاَ

مط���ار اأثين���ا انتظرنا �س���نينًا. تزّوج �س���اب 

فت���اًة، مل يج���دا غرف���ًة لل���زواج ال�رصي���ع. 

ت�س���اءل: اأي���ن اأف����ضّ بكارتها؟ ف�س���حكنا، 

وقلن���ا له: يا فتى، ل مكان لهذا ال�س���وؤال، 

وق���ال املحّل���ل فينا: ميوتون م���ن اأجل اأّل 

دي���ب:  ميوت���وا. ميوت���ون �س���هوًا. وق���ال الأ

خميمن���ا �س���اقط ل حمالة، م���اذا يريدون 

مّنا؟ وكان مطار اأثينا يغرّي �سّكانه كّل يوم، 

ونحن بقين���ا مقاعد فوق املقاعد ننتظر 

البحر. كم �سنًة يا مطار اأثينا !

: وهو الت�سكيل 
)3�(

� – الت�سكيل امل�سوب

الذي �سابه �سع������ر التفعيلة وال�سعر العمودّي 

أو �سابه �سع������ر التفعيلة وق�سيدة  يف �س������كل، ا

وىل  الن������رث يف �س������كل اآخر، فمن ال�س������ورة االأ

ق�سي������دة الدكتور اأكرم جمي������ل قنب�س )كان 

 الت������ي �سابها �سعر التفعيلة 
)39(

ا�سمه مروان(

وال�سعر العمودّي معاً، ومنها قوله:

.. وا�ستقبلته حم�ُس قادماً بنع�سِه،

أّمِه: وقال بعدما ا�سرتاح يف اأح�سان ا

الَعِطرا ثغرها  ْل  قبِّ حم�َس،  على  �سّلم 

��َف��را ْك���ُب ق��د اأدم��ن��ت�����ُم ال�����سَّ ي��ا اأّي��ه��ا ال���رَّ

يِن�ُكُم  َبَ ري���ُح  وط���ارت  اغ��رتب��ت��ْم،  مهما 

َط���ُه���را ال�����ذي  ال��ق��ل��ب  اإىل  ���س��رتِج��ع��ون 

ف���روُح�������ه اإث���������رك����ْم ����س�������ّب���اب�������ٌة ن�����زف��ْت

وم���ق���ل���ت�������اه ل���ك���م ت�������س�������ت���وِك���ف امل���ط���را

فال�ساعر الدكتور قنب�������س بنى ق�سيدته 

على تفعيل������ة )م�ستفعل������ن( يف خمتلف العلل 

أبيات  أ عليها، ولكّنه حني جلاأ اإىل ا التي تطرا

عمودّية �سابت تل������ك الق�سيدة املفّعلة بناها 

 
ّ
ّنها من جهٍة ج������زء اأ�سلي على الب�سي������ط، الأ

م������ن هذا البح������ر كما هي من جه������ٍة اأخرى 

 م������ن اخلفيف واملن�رصح وال�رصيع 
ّ
جزء اأ�سلي

والرجز واملجتّث واملقت�سب.   

ومن ال�س������ورة الثانية ق�سي������دة اأدوني�س 

 الت������ي �سابها ال�سعر 
)40(

)حتّوالت العا�س������ق(

والنرث معاً، ومنها قوله:

�سمعت اإيقاعات الف�سول

�سمعت مو�سيقى بيت يتهّدم، يكرب، وهو يتهّدم، 

وحني اآذنت برحيلي �سمعُت اأ�سواتًا ترّدد:

�سداف، للمداخل اللولبّية »�سام لاأ

�سام مللك اجلبال النائم هناك

�سام خلطاطيفه املغنغنة«. 

اأغلقي 

ج�سدي غرفة مغلقْه

ج�سدي غابة و�سدود واأقنية مغلقْه

اأغلقي

ج�سدانا زوايا واأغطية �سّيقْه

ج�سدان رتاج و�سّقاطة واملمرُّ اإلينا

َوَلٌه يف النبات املعّر�س يف الف�سحة ال�سّيقْه

بني اأفخاذنا والعيوْن
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َوَلٌه يفرز اجلنوْن

اأغلقي

كّل اأ�سدافنا تظّل -واإن ُك�رصْت- مغلقْه

وىل �سع������ر منثور،  �سط������ر ال�سّت������ة االأ فاالأ

خ������رى �سع������ر م������وزون، اأقامه  �سط������ر االأ واالأ

ال�ساع������ر عل������ى تفعيلة املت������دارك )فاعلن(. 

وبهذه التجربة الت������ي تتدّفق �سعراً ونرثاً من 

غري نظام حمّدد فتح اأدوني�س باباً جديداً من 

أبواب الت�سكيل الذي ال نكاد جنده عند غريه  ا

من ال�سعراء املعا�رصين. 

���د: وه������و ت�سكي������ل  � – الت�س���كيل املولمَّ

يعتمد على تفعيالت مولَّدة، ال ِقَبل للعرو�س 

�سل ع�رص  التقليدّي به������ا، فالتفعيالت يف االأ

)فعول������ن //ه/ه ومقلوبه������ا فاعل������ن /ه//ه، 

ومفاعيل������ن //ه/ه/ه ومقلوبه������ا م�ستفعل������ن 

/ه/ه//ه، ومفاعل������نت //ه///ه ومقلوبه������ا 

متفاعل������ن ///ه//ه، ومفع������والُت /ه/ه/ه/ 

ومقلوبه������ا فاِع الت������ن /ه//ه/ه، وم�ستفِع لن 

/ه/ه//ه، وفاعالتن /ه//ه/ه(، ولكّن بع�س 

أََعّل بع�������س ه������ذه التفاعيل علّة  ال�سع������راء ا

، وراح ينظم على هذه 
)41(

أو نق�س������ان زي������ادة ا

التفعيالت املولَّ������دة، وكاأّنها تفعيالت اأ�سلّية، 

ومنها: تفعيل������ة )م�ستفعالتن( التي اأ�سافتها 

نازك املالئك������ة اإىل التفعيالت الع�رص، وذلك 

بعد زي������ادة �سبب خفي������ف اإىل )م�ستفعلن /

/ه/ه//ه/ه(،  م�ستفعالت������ن   = ه/ه//ه+/ه 

ونظمت عليه������ا بع�س ق�سائده������ا »ابتكاراً 

 على 
)42(

مّن������ي، مل ي�ستعمل������ه ال�سعراء قبل������ي«

حّد تعبريها. ففي ق�سيدتها )زنابق �سوفّية 

:
)43(

للر�سول( تقول

، البحر زرقْه البحر اإغماء حلِن حبٍّ

م�ستفعالتن مفاعالتن م�ستفعالتن

البحر طفل م�سرت�س���ل ال�س���عر، لل�سحى 

فوق مقلتيِه

مفاعالت������ن  م�ستفعالت������ن  م�ستفعالت������ن 

مفاعالتن

انك�سارة، رّفة، و�سهقْه

مفاعالتن مفاعالتن

البحر تلهو عرائ�س املاء يف تراميه األف 

جوقْه

مفاعالت������ن  مفاعالت������ن  م�ستفعالت������ن 

مفاعالتن

فال�ساعرة املالئك������ة ا�ستخدمت يف هذه 

الق�سي������دة )م�ستفعالتن( �سليمًة كما اأجازت 

أو  لنف�سه������ا ا�ستخداَمها خمبونًة )مفاعالتن( ا

مطوّيًة )مفتعالتن( وتدوي������َر ال�سطر الثاين 

والثال������ث من ه������ذا املقطع، ولك������ّن ال�ساعرة 

أّن ما اهتدت اإليه من  �رصعان ما تنّبهت اإىل ا

التفعي������الت لي�س اإاّل ولي������د )خملّع الب�سيط: 

، وذلك على 
)44(

م�ستفعل������ن فاعل������ن فعول������ن(

النحو التايل:
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م�ستفعلن فا     علن فعولن

/ه/ه//ه  /ه      //ه//ه/ه

م�ستفعالتن       مفاعالتن

/ه/ه//ه  /ه      //ه//ه/ه

ومع ذل������ك كلّه ظلّت ال�ساع������رة املالئكة 

 املولَّد بحراً 
ّ
ترى يف هذا الت�سكيل العرو�سي

ب�سيط������اً جديداً، اأ�سافت������ه بفرح غامر -كما 

      
 )45(

تقول- اإىل بحور ال�سعر احلّر الب�سيطة.

اإّن احلّرّي������ة التي دفعت طائر ال�سعر اإىل 

التحليق عالياً �رصعان ما حتّولت اإىل فو�سى 

 
ّ
عارم������ة، مل ي�سهده������ا ديوان ال�سع������ر العربي

طوال ق������رون، بل اإّن اّدع������اء بع�س ال�سعراء 

وزان التقليدّية هي قيود مل  املعا�رصين باأّن االأ

ّن �سعر التفعيلة نف�سه  يعد لها ما ي�سّوغها، الأ

�رصعان ما وق������ع يف اإ�سار تفعيالت حمدودة، 

وال �سّيم������ا تفعيلة املتدارك )فاعلن( وتفعيلة 

املتقارب )فعولن( اللت������ان ا�ستهوتا كثرياً من 

ال�سعراء، فقد عدت مثاًل اإىل ديوان اأدوني�س 

أقاليم النهار  )كتاب التح������ّوالت والهجرة يف ا

والليل(، فوج������دت اأن ثلث������ي ق�سائده بنيت 

عل������ى )فاعلن(، ووقفت عل������ى ديوان حممود 

دروي�س )�رصير الغريبة( مثاًل اآخر، فوجدت 

ع�رصين ق�سيدًة على )فعولن( من اأ�سل ت�سع 

أ�سري  وع�رصين. وبذلك وقع ال�سعر مّرًة اأخرى ا

أّول لها وال اآخر.. قيود جديدة، ال ا

وائل فيها« 6/4، وقال:  �سفهايّن: »له اأوزان طريفة قالها مّما مل يتقّدمه االأ أبو الفرج االأ غاين 13/4. وقال ا االأ  -1

»وله اأوزان ال تدخل يف العرو�س »4/ 13.    

انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 214 وما بعدها.   -2

انظر: ق�سايا ال�سعر املعا�رص 169 وما بعدها، ومعجم م�سطلحات العرو�س 21 وما بعدها.   -3

ّن كّل تفعيلة منهما توؤّدي اإىل تفعيلة  ا�ستعم������ل البن������د بحري الهزج والرمل معاً، وهما من دائرة املجتل������ب، الأ  -4

خر، وذلك على النحو التايل: االآ

يف الهزج: )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... لن مفاعي لن مفاعي= فاعالتن فاعالتن(.   -

يف الرمل: )فاعالتن فاعالتن فاعالتن... عالتن فا عالتن فا= مفاعيلن مفاعيلن(.  -

أو التقليدّي هو ال�سعر الذي يعتمد على وحدة البيت والوزن والروّي، وجاء معظم �سعرنا  ال�سع������ر العم������ودّي ا  -5

 على هذه الوحدات. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 146.  
ّ
العربي

 احلديث 172 وما بعدها.
ّ
انظر: ال�سعر العربي  -6

امل�سدر ال�سابق 168.   -7

امل�سدر ال�سابق 179.   -8

خري من العجز، فال�رصب يف قول امرئ القي�س من )الطويل(: ال�رصب هو اجلزء االأ  -9

الهوام�ش
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ُخول فَحْوَمِل ب�سقط اللوى بني الدَّ قفا نبِك من ذكرى حبيب ومنزِلِ     

  هو )فحومل = مفاعلن(. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 22 و123. 

 احلديث 73 و192 وما 
ّ
 احلديث 575. وانظر: ال�سعر العرب������ي

ّ
10- االجّتاه������ات واحلركات يف ال�سع������ر العربي

بعدها. 

11- دي������وان الزه������اوّي 1/ 41. وقد ت�سّفحت الدي������وان فما وقفت اإاّل على هذه الق�سي������دة من ال�سعر املر�سل، 

، ولكّن الدرا�سات ت�سري اإىل ق�سائد 
ّ
خر من ال�سعر املقطعي ووجدت اأن بع�سه من ال�سعر العمودّي وبع�سه االآ

مر�سل������ة اأخرى للزه������اوّي، منها: )بعد األف عام( التي ن�رصتها جملّة )اله������الل( عام 1927، وعّدتها مئة بيت 

 احلديث 196 وما بعدها.  
ّ
وبيت، ن�رصها هالل ناجي يف )ديوانه املفقود(. انظر: ال�سعر العربي

 احلديث 241 وما بعدها.
ّ
12- انظر: ال�سعر العربي

بحر يف ق�سيدة واح������دة انظر: حركة ال�سعر  13- يف جترب������ة عل������ي النا�رص للمزج بني ال�سعر والن������رث اأو بني االأ

احلديث يف �سورّية 41 وما بعدها.

14- كان �سك�سب������ري يكتب م�رصحّيات������ه �سعراً مر�ساًل، ولكّنه كان ينهي بع�س م�ساهده������ا باأبيات قليلة من ال�سعر 

املقّفى. 

 
ّ
 احلديث 210 وما بعدها، واالجّتاهات واحلركات يف ال�سعر العربي

ّ
15- يف جتربة باكثري انظر: ال�سعر العربي

احلديث 584 ومن بعدها.  

16- انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 111.

17- ق�سايا ال�سعر املعا�رص 60. 

بحر الب�سيطة  18- البح������ر الب�سيط هو البحر الذي يتكّون من تفعيلة واحدة، تتك������ّرر، لتوؤّلف اأجزاء البيت، واالأ

ه������ي: الهزج )مفاعيلن(، والرمل )فاعالتن(، واملتدارك )فاعلن(، والكامل )متفاعلن(، والرجز )م�ستفعلن(، 

واملتقارب )فعولن(. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 15. 

19- البح������ر املرّكب هو البح������ر الذي يتكّون من تفعيلت������ني، تتكّرران تكّرراً فردّياً كالواف������ر )مفاعلنت مفاعلنت 

فعول������ن(، واملديد )فاعالتن فاعلن فاعالتن(، واخلفيف )فاعالتن م�ستفعلن فاعالتن(، واملن�رصح )م�ستفعلن 

مفع������والُت م�ستفعلن(، وال�رصي������ع )م�ستفعلن م�ستفعلن فاعل������ن(، واملجتّث )م�ستفعل������ن فاعالتن(، وامل�سارع 

أو تكراراً  ثنائّياً كالطويل )فعولن مفاعيلن فعولن  )مفاعيل������ن فاعالتن(، واملقت�سب )مفعوالُت م�ستفعلن(،  ا

مفاعني(، والب�سيط )م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن(. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 82. 

ّن نواته تفعيلة واحدة، تتكّرر، لتت�ساوق مع انفعاالت ال�ساعر  ليق بهذا الت�سكيل، الأ 20- الب�سيط هو امل�سطلح االأ

واأحا�سي�سه التي ال حتّدها قافية وال روي.. 

 احلديث 289 وما بعدها. 
ّ
 احلديث 208. وانظر: ال�سعر العربي

ّ
دب العربي 21- تاريخ كيمربدج لالأ

22- ق�ساي������ا ال�سعر املعا�رص 23 وما بعدها. والق�سيدة ن�������رصت يف ديوانها )�سظايا ورماد 1949( الذي �سّمنته 

جمموعًة من الق�سائد احلّرة ومقّدمًة يف هذا ال�سعر اجلديد. 

23- فاعُل /ه// لي�ست من جوازات فاعلن /ه//ه يف املتدارك، ولكّن نازك املالئكة »وقعت يف هذا اخلروج عن 

ّنه ي�سيف اإىل املتدارك �سعًة وليونًة. انظر: ق�سايا ال�سعر  غ������ري تعّمد«، فلم تر فيه اإاّل تطوي������راً ال �سذوذاً، الأ
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قّره اأهل العرو�س  ذن تقبل حّقاً مثل هذا اجلواز يف املتدارك الأ املعا�رص 109 وما بعدها. نقول: ولو كانت االأ

منذ �سبطوا بحور ال�سعر. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 57 وما بعدها.   

24- ديوان ال�سّياب 101. 

 احلديث 288. 
ّ
25- اأزهار ذابلة 69 نقاًل عن ال�سعر العربي

26- راج������ع ق�سيدة علي النا�رص يف كتاب الدكت������ور اأحمد ب�ّسام �ساعي حركة ال�سعر احلديث يف �سورّية 52 وما 

بعدها.

ّن نواته تفعيلتان اثنتان من بحر مرّكب تركيباً فردّياً كالوافر  ليق بهذا الت�سكيل، الأ 27- املرّك������ب هو امل�سطلح االأ

وال�رصيع اأو من بحر مرّكب تركيباً ثنائّياً كالطويل والب�سيط. 

28- انظر: كتاب احل�سار 69 وما بعدها. 

29- كتاب التحّوالت 57. 

ّن نواته تفعيلتان اثنتان من بحر مرّكب تركيباً ثنائّياً كالطويل  ليق بهذا الت�سكيل، الأ 30- العمودّي هو امل�سطلح االأ

والب�سي������ط. وال�سعر العمودّي هو ال�سعر ال������ذي يعتمد على وحدة البيت والوزن والروي، وجاء معظم �سعرنا 

 عليها. انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 146.   
ّ
العربي

31- ق�سايا ال�سعر املعا�رص 68.

32- ديوان ال�سّياب 635.

33- امل�سدر ال�سابق نف�سه 660.

34- اأخ������ذت هذا امل�سطلح من البي������ت املدّور يف العرو�س التقليدّي، وهو ما ا�س������رتك �سطراه يف كلمة واحدة، 

أو العجز ال يتّم اإاّل بهذا اجلزء، ومنه كلمة  خر يف العجز، اأي: اإّن وزن ال�سدر ا بع�سها يف ال�سدر وبع�سها االآ

)الرطب( يف قول اأبي نوا�س: )الرمل املجزوء( 

�سيِل دمعة كالْ�  لوؤلوؤ الرْط�    �ِب على اخلْد  ِد االأ

/ه//ه/ه      /ه//ه/ه   ///ه/ه         /ه//ه/ه

فاعالتن      فاعالتن      فِعالتن        فاعالتن

انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 64. 

35- اأعرا�س 117 وما بعدها. 

36- اأعرا�س 102 وما بعدها. 

37- ح�سار ملدائخ البحر 218. 

أ�سعار العرب( الذي روى   يف كتابه )جمه������رة ا
ّ
 من اأبي زيد القر�سي

ّ
38- اهتدي������ت اإىل هذا امل�سطل������ح العرو�سي

�سبع������اً من امل�سوبات ل�سبع������ة من ال�سعراء املخ�رصمني الذين مل يتخلّ�سوا من براثن اجلاهلّية، فامل�سوبات هي 

ميان. فالت�سكيل امل�سوب هو ما �سابه �سعر التفعيلة وال�سعر العمودّي معاً من  الق�سائد التي �سابها الكفر واالإ

أو ما �سابه �سعر التفعيلة وق�سيدة النرث من طرف اآخر.   طرف، ا

39- ليل جيكور 159.  

40- كتاب التحّوالت 103 وما بعدها. 
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أنواع وموا�سع. انظر: معجم  أو نق�س������ان، وللعلل ا �سلّية من جّراء زيادة ا 41- العلّ������ة تغي������ري يطراأ على التفعيلة االأ

م�سطلحات العرو�س 114 وما بعدها.

ألوانه البحر 30.  42- يغرّي ا

43- امل�سدر ال�سابق 73.

44- انظر: معجم م�سطلحات العرو�س 19 وما بعدها.

ألوانه البحر 25 و30 و217.  45- انظر: يغرّي ا

، ط 1، مركز درا�سات 
ّ
 احلديث للدكتورة �سلمى اخل�رصاء اجليو�سي

ّ
- االجّتاه������ات واحل������ركات يف ال�سعر العربي

الوحدة العربّية يف بريوت 2001.

- اأعرا�س ملحمود دروي�س، ط 4، دار العودة يف بريوت 1984. 

�سفهاين، حتقيق: د.اإح�سان عّبا�س ود.اإبراهيم ال�سعافني وبكر عّبا�س، ط3، دار �سادر  بي الفرج االأ غاين الأ - االأ

يف بريوت 2008.

 الثقايّف يف 
ّ
دبي  احلديث: ترجمة عبد العزيز ال�سبيل واآخرين، ط1، النادي االأ

ّ
دب العربي - تاري������خ كيم������ربدج لالأ

جّدة 1423 ه�/ 2002 م. 

- حركة ال�سعر احلديث يف �سورية للدكتور اأحمد ب�ّسام �ساعي، ط1، دار املاأمون يف دم�سق 1978. 

- ح�سار ملدائح البحر ملحمود دروي�س، الدار العربّية يف عّمان 1986. 

- ديوان بدر �ساكر ال�سّياب، دار العودة يف بريوت 1971.

- ديوان جميل �سدقي الزهاوّي، ط2، دار العودة يف بريوت 1979.

 احلديث: 1800 – 1970، تاأليف �س. موري������ه، وترجمة د.�سفيع ال�سّيد، ود.�سعد م�سلوح، دار 
ّ
- ال�سع������ر العربي

 يف القاهرة 1986.
ّ
الفكر العربي

- ق�سايا ال�سعر املعا�رص لنازك املالئكة، ط2، مكتبة النه�سة يف بغداد 1965.   

داب يف بريوت 1988.  دوني�س، دار االآ أقاليم النهار والليل الأ - كتاب التحّوالت والهجرة يف ا

داب يف بريوت 1996.  دوني�س، ط2، دار االآ - كتاب احل�سار الأ

عالم يف ال�سارقة 2010.   - ليل جيكور للدكتور اأكرم جميل قنب�س، ط1، دائرة الثقافة واالإ

- معجم م�سطلحات العرو�س ملحّمد حميي الدين مينو، ط1، هيئة املعرفة والتنمية الب�رصّية يف دبي 2008.   

ألوانَه البحُر لنازك املالئكة، الهيئة العاّمة لق�سور الثقافة يف القاهرة 1998. - يغرّي ا

امل�صادر واملراجع

¥µ
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ن�سان. كذلك  أفه������م احلياة. وال�سعر �سع������ر الإ ن�س������ان موقف. هكذا ا - الإ

دب. ولبّد م������ن اأن يكون ال�سعر �سدى حقيقياً ملوقف  موق������ف. هكذا اأفهم الأ

ن�سان اإن�سانيته بكل ما  ن�س������ان، فيتحقق املوقف الواحد الذي ي�سرتي فيه الإ الإ

أنه اإن�سان ت�ستحق منه  عداها. وهنا تتحقق البطولة. والبطل ل ين�سى حلظة ا

جلها بكل �سيء حتى بالنف�س. وهكذا يكون موت البطل  اإن�سانيته اأن ي�سحي لأ

�سهادة. اأما ما عدا ذلك فتزييفات وتلفيقات.

اأديب و�ساعر وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنانة  وفاء كريدي.

❁

ò

البطولة وال�شهادة

يف ال�شعر العربي املعا�رص

جميل ح�سن

❁
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فمن يكتب �شعر البطولة وال�شهادة، وهو 

متدث������ر بعباءة الف������رو يف )الفل������ل( الفارهة 

أو الق�ش������ور ال�شاخم������ة، ويدخ������ن ال�شيجار  ا

مريكي، وي�������رب الوي�شكي والكوال، فهذا  االأ

�شاعر تزيينات، ال�شعر عنده مكّمل )لديكور( 

ق�ره وحياته الباذخة.

ومن يكتب �شعر البطول������ة وال�شهادة من 

أو يعرف به،  دون اأن يك������ون له موقف مييزه ا

لوان كلها عنده توج������ز بالرمادي؛ فهذا  واالأ

أية نكهة. نّظام ال طعم ل�شعره وال لون، وال ا

ومن يكتب ال�شعر على عتبات ال�شالطني 

يتزل������ف في������ه بديباجة واحدة مت������الأ الدنيا 

أ�شاطري خمرتع������ة مكذوبة يعجب  بطوالت وا

أين واتته  ال�شلطان نف�شه اإذا اطلع عليها من ا

هذه املفاخر كلها. مثلها كمثل ق�شائد الرثاء 

تكتب وتقال مرة واحدة لكل منا�شبة، ويرثى 

بها كّل ميت.. فهذا مرتزق يتك�شب، اأو عبد 

أو منافق و�شفه القراآن بحقيقته وقال  يتذلل ا

)اإن املنافق������ني لكاذب������ون( ال يزيد عن كونه 

�شنام، ويتم�شح بالعتبات: وثنياً يعبد االأ

)وال�������������������������������ذي ق���������ي���������ل حل�����������س�����ن�����ي

ك�������������ان ق����������د ق�������ي�������ل ل���������ن���������ا����������ر()1(

❁    ❁    ❁

- ونعود اإىل مو�شوعنا، ونقول:

اإن عنواناً بهذا احلجم يحتاج اإىل تاأليف 

كتاب �سخ������م حتى يوّفى بع�������س حقه، واإن 

اخت�س������اره مبثل ه������ذه العجال������ة على رغم 

تطويره������ا اإىل بحث نوع م������ن االفتئات على 

حقه يف الدرا�سة والبحث.

لذلك اأراين م�سط������راً اإىل اأن اأمّر �رصيعاً 

ع������الم يف �سعرنا  على بع�������س العالمات واالأ

العربي املعا�رص مكتفياً مبيادين قليلة ظهرت 

فيها البطولة، اأو قل ظهر فيها �سعر البطولة 

حيي������اً اأوالً واندفع يف النتيج������ة اإىل املوقف 

ال�سجاع، والقول ال�سجاع.

أناه يف ن�رصة  أو قرا أّول �سع������ر �سمعن������اه ا وا

أوائ������ل اأزمتها كان  الق�سي������ة الفل�سطينية يف ا

ي�س������كل خطوًة متقّدم������ة يف الغ�سب القومي 

على رغم تراخي كلماته وبرودة اأع�سابه يف 

بع�������س حاالته كان لل�ساعر امل�رصي املعروف 

برومان�سيت������ه وبرهاف������ة �سع������ره الوج������داين 

، ومنه:
)2(

املرحوم علي حممود طه

اأخ������������ي ج������������اوز ال�������ظ�������امل�������ون امل��������دى

ف�������ح�������قَّ اجل���������ه���������اد وح��������������قَّ ال������ف������دا

اأن������رتك������ه������م ي����غ���������س����ب����ون ال�����ع�����روب�����ة

ددا ب������������������������وة وال���������������������س����������وؤ جم����������د االأ

ول����ي���������س����وا ب����غ����ري ����س���ل���ي���ل ال�������س���ي���وف

����س���دى اأو  ل����ن����ا  �����س����وت����ًا  ي���ج���ي���ب���ون 

ف��������ج��������ّرد ح�����������س�����ام�����ك م��������ن غ����م����ده

ُي�����غ�����م�����دا اأن  ب�������ع�������ُد  ل��������ه  ف����ل����ي���������س 



165 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

البطولة وال�شهادة يف ال�شعر العربي املعا�رص

ب����������ّي �������ه�������ا ال������ع������رب������يُّ االأ اأخ��������������ي!. اأيُّ

غ�����دا ال  م������وع������دن������ا  ال�������ي�������وم  اأرى 

امل�������رصق���ني ق���ب���ل���ة  اإىل  ق�����م  اأخ�����������ي!. 

ل����ن����ح����م����ي ال����ك����ن����ي���������س����ة وامل���������س����ج����دا

ي���������س����وع ال���������س����ه����ي����ُد ع����ل����ى اأر�����س����ه����ا

اأح��������م��������دا ج�����ي�����������س�����ه  يف  ي������ع������ان������ق 

❁    ❁    ❁

أّما يف مواجه������ة الطغيان واال�ستبداد  - ا

فق������د �سمعنا لهجة متقّدم������ة من ال�سعر قبل 

ذلك، لل�ساعر املرح������وم خليل مطران الذي 

دب اإذ جتاهله حتى ال يكاد  ظلمه تاري������خ االأ

يع������رف، وكان عبقرياً ف������ذا ومنا�ساًل عنيداً 

بيات القليلة  بالكلمة. واإنا لنحفظ له تلك االأ

تتح������دى ج������ربوت ال�سلطة وح������راب املحتّل 

نكليزي من ورائها بقوله: االإ

ق�������������ام. ه�����ل ت��ك�����س��ريه��ا ك�������������رّصوا االأ

���س��خ��را؟ ت��ن��ق�����س  اأن  ي��������دَي  االأ مي��ن��ع 

ي������������دي. ه�����ل ت��ق��ط��ي��ع��ه��ا ق����ّط����ع����وا االأ

�����س����ذرا؟ ت���ن���ظ���ر  اأن  ع����������ني  االأ مي����ن����ع 

ع����������ني. ه�����ل اإط����ف����اوؤه����ا اأط����ف����ئ����وا االأ

ى؟ ح�����رَّ ت�����س��ع��د  اأن  ن����ف����ا�����س  االأ مي���ن���ع 

ثم يلتفت اإىل اجلمهور، واأهل الوعي منه 

ليقول مبا ي�سّكل قاعدة ثورية للمنا�سلني:

ك�����������لُّ ق��������������وٍم ������س�����ان�����ع�����و ن�����ريون�����ه�����م

ك�����رصى ق���ي���ل:  اأم  ل����ه  ق���ي���ل  ق���ي�������رصًا 

❁    ❁    ❁
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أتتنا  �س������وات ال�سجاعة التي ا - وثاين االأ

أتانا م������ن تون�س. من ال�ساعر  كهدير الّرعد ا

ال�سج������اع الذي ق�سى –رحمه اهلل- �ساباً يف 

مقتبل ال�سباب. وقد انبثقت جتربته ال�سعرية 

انبثاقاً ف�سكلت حتّوالً نوعياً مبكراً يف لهجة 

ال�سع������ر العرب������ي، رومان�سي������ة يف غالبيتها- 

أنه  )عل������ى الرغم من اأن ال�ساعر مل يوؤثر عنه ا

أية لغة اأجنبية( لكنها كانت �سبه  كان يعرف ا

 
)3(

أبو القا�سم ال�سابي مكتمل������ة. وهو املرحوم ا

.)1934 -1909(

بيات التالية بخط  ويف �سدر الديوان االأ

ال�ساعر:

ي���ق���ول���ون: ����س���وت امل�����س��ت��ذل��ني خ��اف��ٌت

اأ�سخُم )اأط��ر���ُس(  ر���س  االأ طغاة  و�سمُع 

ال�����س��ع��ب امل�����س��خ��ر زع����زٌع ويف ���س��ي��ح��ة 

ت���خ���ر ل���ه���ا �����س����مُّ ال�����ع�����رو������س، وُت����ه����دم

ول��ع��ل��ع��ة احل����ق ال��غ�����س��وب ل��ه��ا ���س��دى

ودم����دم����ة احل�����رب ال�������رصو����س ل��ه��ا ف��ُم

ف���اإّن���ه ق�����وم  احل�����ق  ح�����ول  ال����ت����ّف  اإذا 

ُي�������������رّصم اأح������������داث ال������زم������ان وُي�������ربم

ل���ك ال���وي���ل ي���ا ����رصح امل���ظ���امل م���ن غ��ٍد

و���س��م��م��وا امل�����س��ت�����س��ع��ف��ون  ن��ه�����س  اإذا 

ق��ي��وده��م امل�������س���ت���ع���ب���دون  ح���ّط���م  اإذا 

اأّي������ان تعلُم ال�����س��خ��ط  و���س��ب��وا ح��م��ي��م 

اأنَّ ال�����س��ع��ب م��غ�����سٍ ع��ل��ى ق��ذى اأغ�����ّرك 

مظلُم و���س��ن��اُن  ال���رح���ب  ال��ف�����س��اء  واأن 

دف����ي����ن����ٌة ال�������ب�������اِد  اأح�����������ام  اإن  اأال 

جت��م��ج��م يف اأع���م���اق���ه���ا م����ا جت��م��ج��ُم

ن�����س��وره��ا ٍي  الأ ب���ع���د  ����س���ي���اأت���ي  ول���ك���ن 

وي����ن����ب����ث����ق ال�������ي�������وم ال������������ذي ي�������رتمُن

 وم������ن من������ا ال يحفظ من ذل������ك الن�سيد 

أ�ساتذتنا  أبياته التي علمنا اإياها ا امللحمي اأهّم ا

–رحمهم اهلل- وعلّمناها لتالمذتنا؟ وعنوانه 
:
)4(

))اإرادة احلياة((

احل����ي����اة اأراد  ي�����وم�����ًا  ال�������س���ع���ب  اإذا 

ال�����ق�����در ي�������س���ت���ج���ي���ب  اأن  ف�������اب�������دَّ 

ي����ن����ج����ل����ي اأن  ل������ل������ي������ل  والب��������������������دَّ 

ي���ن���ك�������رص اأن  ل�����ل�����ق�����ي�����د  والب������������������دَّ 

احل����ي����اة ������س�����وق  ي����ع����ان����ق����ه  وم��������ن مل 

وان��������دث��������ر ح����������ّره����������ا  يف  ت�������ب�������ّخ�������ر 

احل�����ي�����اة ت���������س����ق����ه  مل  مل��������ن  ف�������وي�������ل 

م��������ن �����س����ف����ع����ة ال��������ع��������دم امل����ن����ت���������رص

ال�����ك�����ائ�����ن�����ات يل  ق�������ال�������ت  ك�������ذل�������ك 

وح��������دث��������ن��������ي روح����������ه����������ا امل���������س����ت����رت

ودم�����دم�����ت ال�����ري�����ح ب�����ني ال����ف����ج����اج)5(

وف�����������وق اجل�������ب�������ال وحت���������ت ال�������س���ج���ر

غ������اي������ٍة اإىل  ط������م������ح������ُت  م��������ا  اإذا 

رك�������ب�������ُت امل������ن������ى ون�����������س�����ي�����ت احل�������ذر

ف����ل����م اأجت������ن������ب وع���������ور ال���������س����ع����اب)6(

امل���������س����ت����ع����ر ال�������ل�������ه�������ب  ك��������ّب��������ة  وال 

وم���������ن ي����ت����ه����ي����ب �������س������ع������وَد اجل�����ب�����ال

ي����ع���������س اأب������������َد ال������ده������ر ب������ني احل���ف���ر
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والق�سي������دة طويلة نخت������م خمتارنا منها 

بهذا البيت التقريري الوثوقي احلا�سم:

ال���ن���ف���و����سُ ل����ل����ح����ي����اِة  ط���م���ح���ت  اإذا 

ال�����ق�����در ي�������س���ت���ج���ي���ب  اأن  ف�������اب�������دَّ 

- ذاك الفت������ى التون�سي الذي اأعاد �سرية 

ال�ساع������ر اجلاهل������ي طرفة ب������ن العبد ومات 

ميت������ة تقارب ميتته مع ف������ارق واحد. هو اأن 

أبا القا�سم قتله املر�س.  طرفة قتله ال�سيف وا

أيامه  أنه عا�س معافى يف اآخر ا أكاد اأزعم لو ا وا

لقتله ال�سيف. طرف������ة عا�س حياة الفر�سان، 

أبو القا�سم. طرف������ة اأظهر ِحَكماً مل  وكذل������ك ا

أبو القا�س������م كذلك. طرفة  تكن لل�سي������وخ. وا

قارب������ت حياته اأن تكون –يف بطولتها- حياة 

أبو القا�سم. رومان�سية، وكذلك ا

وحب������ذا لو ات�سع املقام هن������ا لتو�سعنا يف 

�س������رية اأبي القا�سم ال�سابي اأكرث، ولكننا ن�سري 

أنه ترك تراثاً �سعرياً غنياً وطرفة مل يوؤثر  اإىل ا

عنه اإال القلي������ل. واآخر ما نختم به من �سعر 

بيات املختارة من  �ساعرنا الفذ هو ه������ذه االأ

)7(
ق�سيدة بعنوان: يا ابن اأمي

ُخ���ل���ق���ت ط���ل���ي���ق���ًا ك���ط���ي���ف ال��ن�����س��ي��م

����س���م���اه ال�������س���ح���ى يف  ك�����ن�����ور  وح������������ّرًا 

ت�������غ�������ّرد ك�����ال�����ط�����ري اأي�����������ن ان����دف����ع����ت

ل��������ه وت�����������س�����دو مب������ا ������س�����اء وح��������ي االإ

ال�����������س�����ب�����اح ورود  ب���������ني  ومت���������������رح 

وت������ن������ع������م ب�������ال�������ن�������ور اأّن�����������������ى ت���������راه

ومت�������س���ي –ك����م����ا ����س���ئ���ت- ب����ني امل������روج

رب�������اه يف  ال��������ّرب��������ا  ورد  وت�����ق�����ط�����ف 

ال���وج���ود اب�����ن  ك�����ذا ����س���اغ���ك اهلل ي����ا 

واأل����ق����ت����ك يف ال����ك����ون ه������ذي احل����ي����اْه

ف����م����ا ل������ك ت����ر�����س����ى ب���������ذّل ال����ق����ي����وِد

وحت�������ن�������ي مل��������ن ك������ب������ل������وك اجل�������ب�������اْه

وُت�������س���ك���ت يف ال��ن��ف�����س ����س���وت احل���ي���اة

������س�����داه ت����غ����ن����ى  م�������ا  اإذا  ال��������ق��������وّي 

الفجر ع��ن  ال��ن��رياِت  اأج��ف��ان��ك  وُتطبق 

وال�����������ف�����������ج�����������ر ع����������������������ذٌب �������س������ي������اه

وت����ق����ن����ع ب����ال����ع����ي���������س ب������ني ال����ك����ه����وف

ب�����������اْه؟ ف�����اأي�����ن ال���ن�������س���ي���د؟ واأي����������ن االإ

احل���ي���اة ���س��ب��ي��ل  يف  و������رص  ان���ه�������س  اأال 

احل������ي������اْه ت����ن����ت����ظ����ره  مل  ن���������ام  ف�����م�����ن 

ج��م��ي��ل ع�������ذٌب  ف���ال���ن���ور  ال�����ن�����ور،  اإىل 

احل���ي���اه ظ������لُّ  ف����ال����ن����ور  ال������ن������ور.  اإىل 

ونقول: حّيا اهلل ث������راك فقد كنت بطاًل 

تركت لنا �سعراً بطولياً حقاً .

- فاإذا م������ا تخ�س�ست العناوي������ن، فاإننا 

�سننتقل اإىل عن������وان ظلمه التاريخ العام كما 

دب. ذلك هو املجاهد الكبري  ظلمه تاريخ االأ

املرحوم ال�سيخ �سال������ح العلي الذي جتاهله 

أتبينها، وقد  �سعراء منطقته العتب������ارات ال ا

ذكره وقّدره ثالثة مرموقون من �سعراء هذا 

الع�رص، وق������د توفوا جميعاً وه������م: املرحوم 

�سالمة عبيد م������ن ال�سويداء، واملرحوم: بدر 
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الدين احلامد من حم������اه، واملرحوم: حممد 

علي احلوماين من لبنان. 

أّن قائد الثورة ال�سيخ �سالح نف�سه   ومبا ا

كان �ساع������راً، وق������د ترك لنا ديوان������اً �سغرياً 

وّثق في������ه اأهم معاركه مع الفرن�سيني الغزاة، 

فاإنن������ا �سنعتم������د �سعر ال�ساع������ر نف�سه ناأخذ 

منه �سواهدن������ا، ونحيي ذكر ال�سعراء الثالثة 

آنفاً، ومن�سي. املذكورين ا

أّما زعم������اء املنطقة فاإّن جلّهم كان يبني  ا

وجاهته بني �سعبه على نفوذه عند )احلكومة( 

كائن������ة ما كانت �سلطتها. وثورة ال�سيخ �سالح 

من �ساأنها اأن تهم�سه������م وتلغي نفوذهم على 

ع�سائره������م واأحياء مدنه������م فتواطوؤوا على 

اتهام������ه ب�ستى التهم، وقد كّذبهم قوالً وفعاًل 

أوائل ت�سّديه للغزاة قال  وطني������اً رائعاً، ففي ا

بيات من ق�سيدة ))املجد والفخر((  هذه االأ

املوجودة يف ديوانه املطبوع:

��ب��ات��ك��م ي����ا اأم������ة ال����ع����رب ه���ب���وا م����ن ���سُ

ف���م���ا ع��ل��م��ت ل���ه���ذا ال����ن����وم م����ن ���س��ب��ِب

حو�سكُم رو���س��ك��م،واحل��و���س  ال��رو���س 

وال���������واردون ����س���واك���م. ذا م���ن ال��ع��ج��ِب

ره���ٌب وال  خ����وٌف  ال  امل��ج��د  اإىل  ه��ب��وا 

ف��ل��ت��رباأ ال���ُع���رُب م���ن خ����وٍف وم���ن ره���ِب

ج���ن���ب���ي ب��ك��م ال ي��ف��خ��ر امل�����س��ت��ب��دُّ االأ

ال���ف���خ���ر وامل����ج����د وال����ع����ل����ي����اُء ل���ل���ع���رِب

أ�س������ار اإىل تاآمر ه������وؤالء ومكرهم  وق������د ا

أك������رث من ق�سي������دة. من ذلك  وغدره������م يف ا

قوله:

ب����ه����واِن رى  اأُ اأن  اأح���������س����ب  ك���ن���ت  م�����ا 

زم������اين ع�����ل�����يَّ  ي�����ع�����دو  واأن  ي������وم������ًا 

ح��ت��ى ن��زح��ت ع���ن ال���دي���ار و���س��اح��ب��ي

ع����ق����ل ال�����ك�����ه�����ول وه������م������ُة ال���������س����ب����اِن

اأك����ن ال����زم����ان ومل  م����ط����رود  وغ�������دوت 

ي����وم����ًا ع���ل���ى ال����وط����ن ال���ع���زي���ز ب��ج��ان

����س���اغ���رًا م���ن خمل�س ب�����ادي  وغ�����دت 

وط���������������اِن ح�����������اٍم ي������ح������بُّ ك�������رام�������ة االأ

ح����ت����ى ن�����زل�����ت م������ن ال������ب������اد ب��ف��ت��ي��ة

ة غ�����������ّراِن ب����ي���������س ال��������وج��������وه اأع���������������زَّ

ن����������وف ي����زي����ن ق�������ّوة ب���اأ����س���ه���م ����س���م االأ

رك�����������������اِن ج�����ب�����ل م�����ن�����ي�����ع را���������س��������خ االأ

مل�������ا دع������وت������ه������ُم ل������ن�������������رصِة دي���ن���ه���م

ق��������ام اجل�������ه�������اد، وب����ا�����س����م����ه����م ل���ب���اين

اإن هذا الق������ول –كما هو وا�سح- يقطع 

آنفاً من حال  أولهما ما ذكرت������ه ا يف اأمري������ن: ا

أّن ال�سيخ تعب كثرياً حتى  الزعماء، وثانيهما ا

أّمن لها م������ا يلزمها من رجال  أع������ّد لثورته وا ا

و�سالح وذخرية وخطط مواجهة.

ويف ق�سي������دة اأخرى كان اأكرث و�سوحاً يف 

أولئك الزعماء، حيث قال: ف�سح ا

ي����خ����ادع����ن����ا ب���ع�������س ال����ل����ئ����ام مب���ك���ره

وي���ح�������س���ُب اأّن�������ا ال ن��ح��ي��ط ب����ه ع��رف��ا
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ي����ري����د ب���ف���ع���ل امل����ك����ر ن���������رص ع����دون����ا

يخفى �سالٍح  عن  املكُر  لي�س  وهيهات. 

ل�سعبه ال�������وداد  ُي�����س��ف��ي  م���ن  واأع����ل����م 

ي�����س��ف��ى ال  ت���������وّدد  م���ه���م���ا  وده  وم������ن 

وعندم������ا ا�ست������د �ساعده واأ�سب������ح قادراً 

للت�سّدي قال:

اأب�����ت ه��م��ت��ي وامل���ج���د وال���ع���ز يف دم��ي

ي����دي ال��ع��دى نهبا اإب���اح���ة اأوط�����اين الأ

ب����ع����ت����وه ٍة  ����������������رصَّ ذو  رام��������ه��������ا  اإذا 

اأج��������ّرد م����ن ع���زم���ي مل�������رصع���ه ع�����س��ب��ا

الوغى واح��ت��دم  احل��رب  �سوق  ق��ام  اإذا 

والرحبا احل���زن  مت��اأ  جيو�سًا  وج����ّروا 

م�������س���ي���ت ل���ل���ق���ي���اه���م ب����ك����ل جم����اه����ٍد

���س��ج��اٍع ق���وّي ال��ق��ل��ب ال ي��ره��ب احل��رب��ا

ف�����غ�����ادر اأ�������س������اء اجل�����م�����وع ط���ري���ح���ًة

ك���اأع���ج���از ن���خ���ٍل راع���ه���ا ع��ا���س��ف ه��ّب��ًا

وقال ع������ن رفاقه الذي������ن اتهمهم بع�س 

جنب������ي باأنه������م كان������وا ينهب������ون  مرتزق������ة االأ

وي�سلبون:

واحل��م��ى وال����دي����ن  اهلل  يف  ج���ه���اده���ُم 

وال�سلبا النهب  يبتغوا  اأن  وح��ا���س��اه��ُم 

وك�������ّل ف����ت����ًى م���ن���ه���م ب�������س���دق ي��ق��ي��ن��ه

مي������ان ق���د م���اأ القلب م���ن ال���دي���ن واالإ

- وق������د اأظه������رت الق�سائ������د جانب������ني 

أ�سا�سيني من اجلوانب العديدة التي امتازت  ا

ّول فاإدراكه حقيقة  بها الثورة: اأما اجلانب االأ

أ�سالي������ب امل�ستعمرين  النواي������ا اال�ستعمارية وا

أ�سلوب ))فرق ت�سد((. باعتمادهم ا

وكان رّده احلا�سم على ذلك قوله:

ق���ت���ايل اإاّل  اأب�������ي�������ِت  ف����رن���������س����ا!.  ي������ا 

ل����������������ه وق�����������ّدر وب��������ه��������ذا ق�����������س�����ى االإ

وبالغ يف و�سف ح�سود الغزو، ثم قال:

وب�������ذل�������ِت ال���������س����ق����اق ب������ني ���س��ق��ي��ق��ني

ْ ت�����ن�����������رصّ وذاك  م�����������س�����ل�����ٌم  ف������������ذا 

م���������ر ا����س���ت���ت���ّب ف���ذوق���ي وظ���ن���ن���ت االأ

����������رّص م�������ا ق�������ّدم�������ت ي�������������داِك م�����ك�����ّرر

ي�������ا ب�����ن�����ي اأم�������ت�������ي ن���������س����ي����ح����َة خ�����لٍّ

ت���ب�������رّص ق�����د  اأم�������ورك�������م  خم����ل���������سٍ يف 

ال ت�سيعوا الوئام! ال ت�سمروا احلقد!

م�����ق�����ّرر ذلٌّ  ال�����������س�����ق�����اق  ف����ع����ق����ب����ى 

قوال التي هي مبنزلة  ونختم من تلك االأ

))الوثائ������ق(( التي تف�سح تلفيقات من لفقوا 

�س������ّده فحاولوا، وما تزال بع�������س اأ�سواتهم 

من وارثيهم، اأن ي�سّوه������وا �سمعة تلك الثورة 

راجي������ف التي ما ن������زال ن�سمع  اخلال������دة باالأ

�سن�سن������اٍت منه������ا اإىل الي������وم، بقوله –رحمه 

اهلل-

����رصق���ن���ا ت������روم������ي  ف����رن���������س����ا!. ال  ي������ا 

اأ�������س������وْد ال����غ����ي����ل  ويف  ال����غ����ي����ل  اإن����������ه 

������س�����وف ت����ل����ق����ني م������ن ال�������ع�������رب، وق����د

اأج�����م�����ع�����وا اأم�������ره�������ُم ي�����وم�����ًا ����س���دي���ْد
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ي������ا ف�����رن�����������س�����ا!. اإن����������ه ال�������ده�������ر، وم����ا

ب��������رح ال�������ده�������ُر ه�����ب�����وط�����ًا و�����س����ع����وْد

خ������ف������ف������ي م����������ن ج�������������������ربوٍت ظ����������امٍل

اإمن������������ا اأجم�����������اْدن�����������ا �������س������وف ت�����ع�����وْد

وق������د و�سع لل�سعوب قاعدة لبناء حريتها 

وحماية كرامته������ا بقوله م������ن ق�سيدة �سبق 

ذكرها:

ال�����������رصق اأمم  ي�������ا  ل�����ل�����ع�����اء  وث�������ب�������ًة 

ْر ف�����م�����ا احل�������������رُّ غ��������ري م��������ن ي�����ت�����ح�����رَّ

❁    ❁    ❁

- يف الثورة اجلزائرية التي ا�سُطلح على 

ت�سميتها ))ثورة املليون �سهيد(( يُقحم �ساعر 

بط������ال، ومي�سخها اإىل  نف�س������ه على ث������ورة االأ

حادثة اختطاف )بن بال( ورفاقه ويقول:

ال���ت���ج���ل���ْة ل������ك  اأزفَّ   اأن  ق����ل����ي����ٌل 

ب���ّل���ْة اب������ن  ي����ا  ب��ف�����س��ل��ك  اأ������س�����دو  واأن 

امل�����ع�����ايل ف�����ل�����ك  يف  ال�������ب�������در  ف�������اأن�������ت 

اأه����ّل����ْة ع���دم���ن���اه���م-  –ال  و����س���ح���ُب���ك 

ومث������ل ه������ذا ال�سع������ر يدع������و اإىل الرثاء 

وال�سفقة على )ناظمه( للذهن الكليل والقول 

الهزيل اللذين بدا بهما.

�سف كان هذا الن�س مقرراً  �سى واالأ ولالأ

ع������دادي. وق������د دّر�سناه  لل�س������ف الثالث االإ

لطالبنا بكل امتعا�س عام 1960-1961م.

وكذلك وقع يف مثل������ه �ساعرنا الكبري ذو 

ال�سيت العري�������س املرحوم نزار قباين حيث 

كتب للمنا�سل������ة ))جميلة بوح������ريد(( �سعراً 

مماثاًل فقال:

اال�سم: جميلة بوحريد

العمر اثنان وع�رصونا

رقم الزنزانة ت�سعونا

هلّي بوهراَن يف ال�سجن االأ

ن  فهل –يا ت������رى- ما كن������ا م�ستعدين الأ

نعف������ي �ساعرنا من الكتاب������ة للثورة العظيمة 

قحام. ونزار  فال يقحم نف�سه مبث������ل هذا االإ

معروف من هو وما هو يف عامل ال�سعر. لكن. 

�سبحان اهلل يف خلقه.

أما اإن�س������ان املوقف الذي عن������ده ال�سعر  ا

موق������ف، فقد كت������ب للثورة نف�سه������ا ق�سائد 

واكب������ت اأحداثه������ا، وما زالت حت������ى دخلت 

املعركة مع املجاهدين، ومثل ال�سعر �ساعره، 

فكاأنه كان �سالحاً يحارب به يف امليدان.

ذلك ه������و ال�ساعر )اأحم������د عبد املعطي 

حج������ازي( ال������ذي �سنكتفي م������ن كّل ما قاله 

أورا�������س( امللحمي ال������ذي بدا فيه  بن�سي������د )ا

أو  ال�ساع������ر حادياً يح������اذي كتائب الث������وار، ا

ي�سمخ بني �سفوفهم.

جنتزئ من تلك امللحمة العظيمة ببع�س 

املقاط������ع الت������ي متثل ال�ساعر وه������و يكاد اأن 

يح������ّول نف�سه اإىل ق�سيدة غري مكتوبة لفرط 

احلما�س������ة الت������ي ال يبدو فيه������ا التعب على 

ال�سعر، وال �سعف التوتر امللحمي والعاطفة 
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أو  املتاأجج������ة ال�سادق������ة التي ت�س������د القارئ ا

ال�سام������ع اإليه������ا بعفويته������ا و�سفائه������ا. فهو 

يخاطب املغرب العربي، وهو هنا يعني �سعب 

اجلزائر:

يا مغرب!. يا مغرب!.

من اأين اأتيت بكل �سحاياك؟

هل اأنت معنُي رجال ال ين�سب؟

اإّن الدنيا.. كلَّ الدنيا تعجب

من اأين اأتيت بكل �سحاياك؟

لك مني ملحمٌة كربى

يا من �ستكون اإىل يافا اأّول عائد

وامعت�سماه!.

الحظ و�سوح الق�سية القومية يف اأذهان 

حامل������ي الهم العرب������ي. هذا اجلي������ل الذي 

ن له  انتك�ست به اأحالمه، واإن بداأت تظهر االآ

بع�س عالماتها يف قطاع غزة وجنوب لبنان

يا فار�سنا!. اأدركنا!. اأدركنا!.

الروم اأتوا. دخلوا يافا.

دخلوا –يا معت�سمي- عمورية

كانت ت�سقيهم وتغنيهم.. وياه

بنت يافاوية

كانت ت�سقي وتنادي:

وامعت�سماه!.

تي من اأورا�س يا �سوتًا دامت  يا فار�سنا االآ

هجرته األفًا وثاثمئة

واأطّل اأخريًا يحدونا باحلرية

بال�سعب الواحد من بغداد اإىل الدار البي�ساء 

يا من �ستكون اإىل يافا اأول عائد

لك مني ملحمة كربى

ولكّل �سهيد اأغنية

ويت�ساعد اللحن، وترتفع حرارة الكلمات:

فال�سعب �سيبحث عن حلن لريّدده

ر�س باأقدام مرحة وهو يهز االأ

غنوا اأ�سعاري يا اأبطال

ل.. وَّ فُّ االأ مات ال�سّ

ا�سعْد!.

ا�سعْد!. ال ترتّدد!.

مات ال�سف الثاين..

ا�سعد!.

ُد�ْس فوق وجوه اأحبائك!.

واذكرهم بعد الن�رص.)8(

ومت�سي هذه امللحم������ة كما بداأت، وكما 

حالم العابقة بروائح  �ست�ستمر �سعداً نحو االأ

ن�سيم احلرية.

❁    ❁    ❁

- اإىل هنا، ونكتف������ي لننتقل اإىل املحطة 

التالية.. اإىل:

))معركة بور �سعيد يف مواجهة العدوان 

)9(
الثالثي

ال�ساعر امل�������رصي املرحوم ))�سالح عبد 

بور(( ينقل البطول������ة وال�سهادة اإىل اأفق  ال�سّ

متق������دم، حيث ال�ساه������د هذه امل������رة مل يعد 
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م�ساه������داً فح�سب، يكتب م������ن باب امل�ساركة 

الوجدانية واالنتم������اء القومي فقط؛ بل هو 

يف �سميم احلدث حيث بلده يواجه العدوان 

الثالثي الذي �سنته ثالثة جيو�س ا�ستعمارية 

ن������ه �سّمم عل������ى اأن ي�س������رتد حقوقه  عليه الأ

من الغا�سبني بتاأميم �رصك������ة قناة ال�سوي�س. 

ودائم������اً يف كل غ������زوة من غ������زوات التاريخ 

العدوانية ي�سرتك ال�سع������ب كلّه يف املقاومة. 

أّن مدينة بعينه������ا يرتكز عليها العدوان  غري ا

أبناوؤها باملقاوم������ة. فكما برزت  في�ستب�س������ل ا

مدين������ة ))املن�سورة(( يف مواجهة غزو التتار 

والغزو ال�سليبي، كذل������ك تربز )بور �سعيد(( 

وروبي. يف مواجهة العدوان االأ

وكم������ا اخت�رصن������ا يف ث������ورة اجلزائر من 

�سع������ر ال�ساعر امل�رصي اأحم������د عبد املعطي 

أورا�س((،  حجازي ببع�س م������ن ق�سي������دة ))ا

كذلك نخت�������رص مع عبد ال�سبور يف ق�سيدة 

))�ساأقتلك((، وهنا تظهر يف الق�سيدة مالمح 

اإن�ساني������ة ال تفارق ال�سعر الوطني والت�سميم 

عل������ى املقاوم������ة. فهو يخاط������ب الغازي منذ 

وىل بقوله: الكلمة االأ

�ساأقتلْك 

من قبل اأن تقتلني �ساأقتلك

من قبل اأن تغو�س يف دمي

اأغو�س يف دمك

ولي�س بيننا �سوى ال�ساح

فليحكم ال�ساح بيننا

ويعر�س بعدها لوح������ة لتاريخنا فيجلوه 

تاريخاً ح�سارياً اإن�سانياً للقيم واملثل والفكر 

فيه الّدور املوؤثر والفاعل، اإىل جانب �سموخه 

يف مدارج الرقي:

�سنابك اجلدود وقعها املهيب ما يزال

يام ميوج يف ذاكرة االأ

ونورهم يختال فوق مفرق التاريخ

هرام فمنهم الذي بنى حجارة االأ

�سام ومنهم الذي بنى منارة االإ

نام لكي يقول لاأ

ال اإله اإاّل اهلل

ونحن يف حا�رصنا املجيد ن�سنع ال�سام

هديًة من �سعبنا للعامل اجلديد

ل يف �ساأن ه������ذا العامل، فهو عامل  ثم يف�سّ

لفة واملحب������ة، والعي�سة الوادعة  ال�سعادة واالأ

آٍت  يُّه������ا الغازي- ا
أ منة للجمي������ع. واأنت –ا االآ

ن�سانية  اإلينا من وراء البحار لك������ي تغتال االإ

وال�سعادة، وحترم �سعبنا منها، وتنهب ثرواتنا 

لذلك:

�سام.. بال�سام هرام.. باالإ اأق�سمُت باالأ

�ساأقتلك 

يام قيت من مرارة االأ بكّل ما �سُ

اأغو�س يف دمْك

خ الذي م�سى، وخلته با ثمن اأق�سمُت باالأ
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يف عامنا املا�سي، ومل ُيلفَّ حول ج�سمه كفن

نه احرتق الأ

على تراب غزاة)10( اخرتق

كان ا�سمه )نبيل(

وكنت يف حمبتي له اأدعوه )بلبلي( احلبيب

اأق�سمُت: وجهك اجلديب �سوف ي�سبح الثمن

من اأجله �ساأقتلك 

جل ثاره اأغو�س يف دمك الأ

جل حماية الب������الد بزرعها و�رصعها  والأ

ألق احلياة فيها...  أن�سها وا ونا�سها و�سم�سها وا

من قب������ل اأن تغتال ذلك كل������ه وتق�سي عليه 

أنا  �ساأق�سي عليك. فاأنت الغازي املعتدي، وا

ر�س التي تغزوه������ا، �ساأدفعك عنها.  اب������ن االأ

رتف������ع اإىل م�ستوى البطولة 
وهذه فر�ستي الأ

ن�سان املوقف. وال�سهادة. اإىل م�ستوى االإ

وق������د خلقت تلك احل������رب العدوانية يف 

ن�سان  م�رص ن�سيداً ملحمياً بطولياً من وقفة االإ

امل�رصي، وه������زة رائعة م������ن ال�سعر البطويل 

آذاننا ذلك  آنذاك، وما ي������زال يرن �سداه يف ا ا

الن�سي������د البطويل الذي كانت تهدر به اإذاعة 

أنا�سيد م�سابهة  )�سوت العرب( من �سم������ن ا

أنتجته������ا الهب������ة البطولي������ة لل�سعب امل�رصي  ا

العظيم الذي كان قائده املرحوم جمال عبد 

النا�������رص مب�ستوى التح������دي ومواجهة الغزو 

بكل �سجاعة وا�ستب�سال ورف�س الهزمية:

امل����ع����ت����دي ك����ي����د  ف��������وق  اأك������������رُب  اهلل   

ي������د م������وؤ خ��������ري  ل�����ل�����م�����ظ�����ل�����وم  واهلل 

ي����ا ه�����ذه ال����دن����ي����ا!. اأط����ّل����ي وا���س��م��ع��ي

م�رصعي يبغي  ج��اء  ع����ادي  االأ جي�س 

ب��ال�����س��ي��ف ����س���وف اأ�����س����ده ومب��دف��ع��ي

م��ع��ي اأف����ن����ي����ه  ف�������س���وف  ف���ن���ي���ُت  واإذا 

ل يف اأخبار ذلك  ولكم كنا نتمنى اأن نف�سّ

العدوان الظامل، وا�ستب�سال املقاومة ال�سعبية 

يف مواجهته، وخا�س������ة يف معركة بور �سعيد 

اخلالدة، وكذلك يف تقدمي �سواهد من �سعر 

�سهر  خ�س ال�ساعر االأ ال�سعراء العرب وعلى االأ

املرح������وم بدر �ساك������ر ال�سي������اب، فلقد كادت 

تُن�س������ى تلك املقاومة البا�سل������ة ويغطي عليها 

غبار اجلحود وامل�ساوم������ات الرخي�سة التي 

ن ال�سرت�ساء العدو الغا�سب طمعاً  تب������ذل االآ

يف حماية العرو�س واالأحالف امل�سبوهة. 

لكنن������ا م�سط������رون اإىل االخت������زال بغية 

الو�س������ول اإىل املعركة القومي������ة الكربى التي 

مر بني ثقافة املقاومة ال�سامدة،  �ستح�سم االأ

وثقاف������ة الهزمية اخلائرة العزم، تلك معركة 

را�س������ي العربية  حترير فل�سط������ني وباقي االأ

ن اأمر امل�ساومة عليها  املحتل������ة التي يتوىل االآ

�ست������اذ �سليمان  من ق������ال عنهم �ساعرن������ا االأ

العي�سى يف زمان اآخر مماثل:

ف���ي���ه���ُم  امل�����������روءة  ن�����ا������س�����دَت  اأن��������ت  اإذ 

ت����واّله����م م���ن ط��ي��ف��ك ال���ه���مُّ وال���ذع���ُر

❁    ❁    ❁
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عنوان  الفل�سطينية((  ))الق�سية  فعنوان 

ن ال������ذي عليه ينق�س������م العرب  العناوي������ن االآ

بني عقل انته������ازي مهزوم م�س������اوم يرى يف 

املقاوم������ة الفل�سطيني������ة واملقاوم������ة اللبنانية 

تهدي������داً لوجوده وامتيازات������ه، وعقل نظيف 

يحت�سن ثقافة املقاومة ويتبناها، ويحت�سن 

املقاومني وال ي�ساوم عليهم هذا العقل الذي 

حتا�������رصه حمى من العداء الظاهر واملبطن، 

أق������ول باطاًل اإذا قلت اإّن املوقف  وما اأظنني ا

ال�سوري الر�سم������ي يحرج هوؤالء ويحارون يف 

اأمرهم جتاهه الحتوائه اأو حتييده.

ن لي�س  وما لنا ولهذا الكالم، فحديثنا االآ

حديث �سيا�سة، بل حدي������ث ))�سعر البطولة 

وال�سهادة(( املعا�رص.

ن نختزل،  أي�س������اً نح������ن م�سط������رون الأ وا

بط������ال الذين  ع������الم االأ ونكتف������ي ببع�س االأ

ق�سى بع�سهم �سهيداً فكان �ساعراً ومقاتاًل، 

وما زال بع�سهم يواجه ب�رصا�سة كّل حتديات 

الغ������زاة، وهو يع������رف الثمن ال������ذي عليه اأن 

يدفعه.

أّول ه������وؤالء ال�ساعر املرح������وم )اإبراهيم  ا

طوقان( ال������ذي دق للع������رب ناقو�س اخلطر 

من������ذ ثالثينات الق������رن الع�رصي������ن. وثانيهم 

ال�سهيد ال�ساعر )عبد الرحيم حممود( الذي 

مامي عام  قّدم حياته مقات������اًل يف ال�سف االأ

1948، والثالث ه������و ال�ساعر ال�سهيد )كمال 

نا�رص( الذي ما فتئ ينا�سل بالكلمة واملوقف 

والتح������دي البط������ويل حت������ى اغتال������ه الغادر 

ال�سهي������وين )اإيه������ود باراك( ال������ذي تفتح له 

أبوابها بع�س العوا�سم العربية. والرابع  ن ا االآ

ر�س املحتلة  واخلام�س م������ن ثالوث �سعراء االأ

ال�ساعر �سميح قا�سم وال�ساعر توفيق زّياد.

 كان ين������ّدد 
)11(

ف������� )اإبراهي������م طوق������ان(

ب�سما�رصة التج������ارة وذوي النفو�س الرخي�سة 

ر�س للمهاجرين اليهود  الذين كانوا يبيعون االأ

لقاء ابتزازات �سارخة املقا�سد. قال:

ر��������س مل حت��ف��ل ب��ع��اق��ب��ة ي���ا ب���ائ���ع االأ

خ��������ّداُع اخل���������س����م  اأنَّ  ت���ع���ّل���م���ت  وال 

ح����ف����اد وال��ه��ف��ى ل��ق��د ج��ن��ي��ت ع��ل��ى االأ

وه����������م ع����ب����ي����د وخ��������������دام و������س�����ن�����اُع

ف����ّك����ر مب����وت����ك يف اأر���������س ن�������س���اأت ب��ه��ا

وات�������رك ل���ق���ربك اأر������س�����ًا ط���ول���ه���ا ب����اُع

وي������دق ناقو�س اخلطر يف ق�سيدة اأخرى 

بقوله:

اأم��������ام��������ك اأّي��������ه��������ا ال������ع������رب������ّي �����س����وط

ت�������س���ي���ب ل����ه����ول����ه ������س�����ود ال����ن����وا�����س����ي

ت����ب����ايل ال  ع�����ه�����دت�����ك  ك�����م�����ا  واأن�������������ت 

ب����غ����ري م����ظ����اه����ر ال����ع����ب����ث ال����رخ����ا�����سِ

ف������ا رح��������ب ال����ق���������س����ور غ���������دًا ب���ب���اق

اخل�������س���ا����سِ ����س���ي���ق  وال  ل�������س���اك���ن���ه، 

وما دمنا اإزاء ))البطولة وال�سهادة(( فاإّن 

لل�ساعر ن�سي������داً بطولياً بعنوان: ))ال�سهيد(( 
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بيات ال�سالفة  ولوية عليه لالأ اأعطينا �سبق االأ

نها �سمولية املو�سوع ولها خ�سو�سية متميزة  الأ

ن  بالن�سب������ة اإىل �سعر تلك املرحلة. ونختار االآ

من ))ال�سهيد(( املقطعني التاليني:

ع�������ب���������������س اخل����������ط����������ب ف�����اب�����ت�����������س�����م

وط����������غ����������ى ال������������ه������������ول ف������اق������ت������ح������ْم

راب�����������������ط اجل������������اأ�������������س وال��������ن��������ه��������ى..

ث�����������اب�����������ت ال���������ق���������ل���������ب وال�������������ق�������������دْم

ومل ذى..  االأ ي�������������ب�������������اِل  مل 

مْل االأ ط�����������������������������ارئ  ي����������ث����������ن����������ه 

����������ه ط����������������������������وُع ه���������م���������ٍة ن����������ف���������������������سُ

وج������������م������������ت دون��������������ه��������������ا ال��������ه��������م��������ْم

م�����������زاج�����������ه�����������ا يف  ت����������ل����������ت����������ق����������ي 

ع������������ا�������������س������������ري واحل������������م������������ْم ب������������االأ

دى رمب���������������ا غ�������������������ال�������������������ه)12(  ال�������������������رَّ

وه����������������و ب�������ال���������������س�������ج�������ن م�������رت�������ه�������ْن

ب����������دم����������ع����������ٍة ُي�������������������������س������������ي������������ْع  مل 

��������س�������ك�������ْن وال  ح��������ب��������ي��������ب  م���������������ن 

ال��������������������رتا اأُدرج  رمب��������������������������ا 

ال�������ك�������ف�������ْن م������������ن  ��������س�������ل�������ي�������ب�������ًا  َب 

ل���������������س�������ت ت������������������������دري: ب������ط������اُح������ه������ا

ال���������������ق���������������ن)13( اأِم  غ�������ي�������ب�������ت�������ه 

ج�����������س�����م�����ه اأي�����������������������ن  ت������������ق������������ل:  ال 

ال���������زم���������ن ف��������������م  يف  وا������������س�����������م�����������ه 

أّم������ا ال�ساع������ر ال�سهيد )عب������د الرحيم   ا

جيال دمه على ثرى   فقد ترك لالأ
)14(

حممود(

فل�سطني يف مقاومة الغزاة عام 1948، مثاالً 

وقدوة، وهو القائل:

ن����ري����د م���ث���وب���ًة ال�������س���ح���اي���ا ال  ن���ح���ن 

ع��������������اُم �����ع�����ري�����ف واالإ ������ه������ا ال�����تَّ واأق������لُّ

ثم يوؤكد قوله هذا بقوله:

)ما حَك جلدك مثل ظفرك( يا فتى

وه���������������اُم االأ ت����ت���������س����ّب����ك  ال  ح���������رُّ  ي�������ا 

ين�سهر ع��ن��ق��ك  غ����لَّ  ب���ن���ارك  ا���س��ه��ر   

ع���������اُم وع����ل����ى اجل����م����اج����م ُت�����رك�����ز االأ

أ�ست������اذه )اإبراهيم  ويح������ّذر كم������ا ح������ّذر ا

طوقان(، فيقول يف خطوة متقدمة جتاوزت 

أ�ستاذه: خطو ا

ال���زع���ام���ات ع��ل��ي��ك  اإن جت����ْر  اأم����ت����ي!. 

ف�������ا ت����ي����ئ���������س����ي!. ذري�������ه�������ا و������س�����ريي

�����م امل�����ق�����������سّ ُي������ق�������������س������م  اأن  خ������������وف 

ب�����احل�����ظ ب�������اأدن�������ى م�������ق�������ّدٍر م�����ق�����دوِر 

ويرف������ع ال�ساعر ال�سهيد وترية ال�سعر اإىل 

م�ستوى البطولة، فيقول:

اجل���ه���اد اإىل  ال����ذب����ي����ُح  ال�����وط�����ُن  دع�����ا 

ادي ف�����ط�����ار ل�����ف�����رط ف����رح����ت����ه ف����������وؤ

اف����ت����خ����اٌر وال  ال�������ري�������اح  و�����س����اب����ق����ت 

ب������ادي اأف�����������دي  اأن  ع�����ل�����ّي  األ�����ي�����������س 

ثم يتلو ذلك بقوله:

ح���م���ل���ُت ع���ل���ى ي�����دي روح�������ي وق��ل��ب��ي

ع�������ت�������ادي اإال  ح�����ّم�����ل�����ت�����ه�����ا  وم�������������ا 
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وق������ل������ت مل�������ن ي������خ������اف م�������ن امل����ن����اي����ا

اأت������ف������رق م�����ن م����واج����ه����ة ال������ع������وادي؟

واندف������ع اإىل املعركة فقات������ل يف �سفوف 

املجاهدي������ن حت������ى ا�ست�سه������د –رحمه اهلل- 

وم������ن يطلّع على �س������رية حياته يج������ْده حقاً 

بطاًل منا�ساًل بالقل������م والبندقية يف ميادين 

فل�سط������ني والع������راق اأي�ساً يف ث������ورة )ر�سيد 

نكليز يف عام  ع������ايل الكيالين( �سّد الغزاة االإ

1941م، فق������د كان يرى الوط������ن كله �ساحة 

للمعارك �سد الغزاة �سواء يف فل�سطني اأو يف 

أر�������س عربية. فاأينما قاتلهم هناك بقعة  اأي ا

من اأر�س الوطن الذي كان يراه وطناً واحداً 

من الب�رصة اإىل الدار البي�ساء.

❁    ❁    ❁

أّم������ا ال�ساعر ال�سهيد ))كمال نا�رص((  - وا

حداث  فقد كانت حياته حافلة بالن�ساط واالأ

بالق�سية  والتعل������ق  واملغامرات  واملفاج������اآت 

حتى املوت. مل يثنه عن �سجاعته وثباته على 

معتق������ده واندفاعه يف �سبيله �سجن وال اإبعاد 

أنه �سيُقتل.  وال مالحق������ة. وكان دائم التوقع ا

وقد اغتيل بالطريقة اخل�سي�سة التي يعرفها 

اجلمي������ع حيث لب�������س املجرم������ون ال�سهاينة 

املت�سلل������ون لي������اًل اإىل ب������ريوت ثي������اب الن�ساء 

واقتحم������وا علي������ه ورفاقه بيوته������م فقتلوهم 

ومّثلوا بجثثهم.

من �سعره امل�سح������ون بالعاطفة وال�سدق 

والت�سميم قوله:

بعيدًا عنك يا وطني 

ّرقني �سواك بعيدًا ال يوؤ

اإذا ع�سفت جراحاتي

اأطوف على خياالتي

ولي�س �سواك يحملني ويدفعني

اإىل اأم�سي.. اإىل ذاتي

فاأملح فيك ماأ�ساتي

واأحرق دونها �سفني

ولذل������ك يخاط������ب الغازي متوّع������داً اإياه 

بامل�ستقب������ل الذي فيه تتوه������ج ذاكرة ال�سعب 

فينتف�س ليوّفى الغ������زاة ح�سابهم، ويف هذا 

الق������ول روؤي������ة م�ستقبلية �سجاع������ة وحقيقة 

قادم������ة ال ري������ب فيها يهاب حت������ى ت�سّورها 

مثقفو الهزمية وبع�س عرو�س العرب:

اأخا الغدر!. اإن دماَء ال�سعوب لها يف ح�ساب 

ال�سعوب ثمْن

مّتْهل!. فلن ت�ستطيع ال�سمود، ولن ت�ستطيع 

البقاء.. ولْن

أ�ستطيع  ولكم يوؤملني يف هذا املقام اأن ال ا

مواكبة هذا ال�سعر الرائع حقاً امللتزم �سكاًل 

وم�سموناً باأكرث من هذا املجال املبت�رص الذي 

ال يروي غلياًل.

❁    ❁    ❁



177 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

البطولة وال�شهادة يف ال�شعر العربي املعا�رص

خرية م������ع ال�ساعر املقاوم  - ووقفتن������ا االأ

ر�س املحتلة، اأر�س النكبة عام  م������ن داخل االأ

1948م ال�ساعر ))�سمي������ح القا�سم(( وزميله 

ال�ساعر ))توفي������ق زياد((. وهذان ال�ساعران 

بقي������ا �سامدي������ن يواجهان ا�سطه������اد الغزاة 

املحتل������ني مل تُغره������م بهارج م������ا خلف حدود 

الوط������ن املحتل. بقي������ا ي�سمع������ان اأ�سواتهما 

�سالك  العنيدة ال�سجاعة املقاومة من داخل االأ

املكهرب������ة، ومعاناة القهر وامل������رارة، و�سيا�سة 

ره������اب والتهمي�س والف�سل من  الع�سف واالإ

العمل، اأو احلرمان من فر�سه ق�سد الرتويع 

والتجويع والرتوي�������س التي مل جتد فتيال بل 

زادهما ذلك ت�سميماً على الكفاح ومواجهة 

العن�رصي������ة ال�سهيونية بكل ح������زم وت�سميم 

وعن وعي كام������ل مبقا�سد املحتلني. ونختار 

ل�سميح هذا ال�سعر الرائع –كما قلنا- معنى 

ومبنى. اأي ت�سميم������اً على الكفاح، والتزاماً 

بالق�سية م������ع املحافظة على جمالية ال�سعر 

ومو�سيقاه، وحمافظت������ه على اإيقاع العرو�س 

العربي ب�سكله اجلديد ))وزن التفعيلة((.

رمّبا اأفقد ما �سئت معا�سي

رمبا اأعر�س للبيع ثيابي وفرا�سي

رمبا اأعمل حجارًا وعتااًل وكّنا�س �سوارع

رمّبا اأبحث يف روث املوا�سي عن حبوب

رمبا اأخمد عريان وجائع

يا عدّو ال�سم�س!. لكن لن اأ�ساوم

واإىل اآخر نب�س يف عروقي �ساأقاوم

وهو كغريه من اأ�سحاب الق�سية ق�سيته 

وا�سح������ة وعادلة. فهو يق������اوم لينتزع حريته 

وحرية وطنه. ويف ه������ذا يبدع الن�سيد الذي 

حلنه وغن������اه ))مار�سي������ل خليف������ة(( الفنان 

اللبناين امللتزم، وهو:

منت�سب القامة اأم�سي 

مرفوع الهامة اأم�سي

يف كفي ق�سفة زيتوٍن

وعلى كتفي نع�سي

واأنا اأم�سي 

قلبي قمر اأحمر

قلبي ب�ستان

فيه العو�سج... فيه الريحان

�سفتاي �سماء متطر

نارًا حينا.. حّبًا اأحيان

❁    ❁    ❁

أّم������ا ن�سيد ال�ساع������ر توفيق زّياد فلعله  - ا

قوال امل�سفوعة  اأقوى ما ميكن اأن يقال من االأ

جل بالدهم  فعال. فهم باقون يتحملون الأ باالأ

حوال املعي�سية ال�سيئة  ألوان اال�سطه������اد واالأ ا

ال يهادنون وال يهنون. ومت�سبثون باأر�سهم ال 

يغادرون 

كاأننا ع�رصون م�ستحيْل
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يف الّلّد والرملة واجلليْل

هنا. على �سدوركم باقون كاجلدار

ويف حلوقكم

بار كقطعة الزجاج.. كال�سّ

ويف عيونكم 

زوبعة من نار

هنا. على �سدوركم باقون كاجلدار

ننظف ال�سحون يف احلانات

و�س لل�سادات ومناأ الكوؤ

ومن�سح الباط يف املطابخ ال�سوداء

حتى ن�سّل لقمة ال�سغار

من بني اأنيابكم الزرقاء

هنا. على �سدوركم باقون كاجلدار

�سعار جنوع. نعرى. نتحّدى. نن�سد االأ

ومناأ ال�سوارع الغ�ساب باملظاهرات

ومناأ ال�سجون كربياء

طفال جيًا ثائرًا وراء جيل ون�سنع االأ

كاأننا ع�رصون م�ستحيل

يف الّلّد والرملة واجلليل

اإنا هنا باقون

فلت�رصبوا البحرا

نحر�س ظّل التني والزيتون

فكار كاخلمري يف العجني ونزرع االأ

برودة اجلليد يف اأع�سابنا جهنم حمرا

اإذا عط�سنا نع�رص ال�سخرا

وناأكل الرتاب اإن جعنا

وبالدم الزكّي ال نبخل. ال نبخل. ال نبخل

هنا لنا ما�س وحا�رص وم�ستقبل

ونقول: كيف ال يَْوَجل املحتل الغا�سب وهو 

ي������رى وي�سمع هذا الت�سميم العجيب الواعي 

الذي يعرف اأ�سحاب������ه ما يريدون؟. كيف ال 

يْوجل ه������ذا املحتل الغا�س������ب في�ستميت يف 

الدفاع عن وجوده وهو يرى باأم عينه نهايته 

حمتومة؟ ولعله يراها تقرتب من اخلتام، بعد 

اأن اأعيته احليل يف تروي�س �سعب اجلبارين 

الذي ي������زداد ت�سميماً عل������ى ا�سرتداد بالده 

جياًل بعد جيل؟

ونقول: اأين مثقفو الهزمية ال يقروؤون هذا 

ال�سعر، ويق������روؤون �سعر كل �ساعر فل�سطيني 

ورواية كل راٍو فل�سطين������ي، فرتاب فل�سطني 

له������م جميعاً �سج������ادة �سالة عليه������ا يركعون 

وي�سج������دون وي�سبحون هلل الذي وهبهم هذا 

الوعي وهذا ال�سم������ود وهذا الت�سميم رغم 

كل الد�سائ�س. رغم كّل اخلناجر التي تطعن 

يف الظهر.

❁    ❁    ❁

- وختام������اً اأقول قبل اأن يقول غريي: ما 

اأظنني قّدمت عن هذا العنوان الغني ال�سخم 

وام. ولكن. ما  م������ا يروي الغليل، وال يب������ل االأ
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احليلة وهذه �رصيبة ع�رص ال�رصعة واختزال 

ن�سان ذاته قبل �سعره وقبل كلماته. االإ

أن�س������ى اأن اأنحني احرتام������اً واإجالالً  وال ا

بطال يف جنوب  لرج������ال املقاومة البوا�سل االأ

نه������م اأحيوا لنا  لبن������ان، ويف قطاع غ������زة، الأ

ين مل  مل، واأعتذر منهم مت�سائاًل الأ بع�������س االأ

اأقف يف حمرابهم يف ه������ذه العجالة حيث مل 

ي�سعفني احلظ بالعثور على �سعر يحاذي ما 

هم يفعلون ويحققون.

خوة ممن يتعاطون  - ورمبا علق بع�س االإ

أ�سند ال�سع������ر اأحياناً  دبي باأنن������ي ا النق������د االأ

ب�رصوحات م������ن عندي مما لي�������س وارداً يف 

ال�سعر. مما يعتربونه )خروجا عن املو�سوع(، 

أ اأحياناً ما  خوة! اإنني اأقرا أنا اأقول لهوؤالء االإ وا

أ ما بني ال�سطور،  أو اأقرا �سكت عنه الن�������س، ا

�سارات املكتوب������ة بني الكلمات.  أتب������ني االإ أو ا ا

أ�س  أنكر اأين اإن�سان ملتزم املوقف عندي را وال ا

ق�سيتي وعمادها..

فليعذروين.

البيت لل�ساعر الفكه املرحوم )اأحمد اإبراهيم عبد اهلل(.  -1

ن من ال�سعب العودة اإىل دواوين ال�سعراء. أي�ساً ُجلّه من الذاكرة الأ ما نكتبه من �سواهد �سعرية ا  -2

أ�سهر  �سلوبه. وكان ا هنا ا�ستعنا بديوانه الذي ال نعرف له عماًل �سواه. اللّهم اإاّل بع�س كتابات نرثية مكملة الأ  -3

أبو القا�سم حممد كّرو. وقد قّدم ترجم������ة موجزة حلياته ثبتت يف �سدر الديوان املرحوم:  دار�سي������ه مواطنه ا

مني ال�سابي. حممد االأ

تُلتم�س يف ديوانه ))اأغاين احلياة(( ال�سادر عام 1966 عن الدار التون�سية للن�رص.  -4

الوديان.  -5

ال�سعاب اجلبلية: املمرات اجلبلية الوعرة بني ال�سخور والغابات.  -6

�س130 من الديوان.  -7

الن�س موّثق بالعودة اإىل ديوان ال�ساعر ال�سادر عن دار العودة يف بريوت.  -8

جيال ال�سابة: العدوان الثالثي عدوان ع�سكري قامت ب������ه ثالث دول ا�ستعمارية انكلرتا وفرن�سا  لتع������رف االأ  -9

أثر تاأميم القائد املرحوم جمال عبد النا�رص ل�رصكة قناة ال�سوي�س عام 1956م واإ�رصائيل على ا

دارة امل�رصية، وقد اجتاحها الغزاة يف العدوان الثالثي. 10- غزة يف عام 1956م كانت تابعة لالإ

داب اللبنانية عام 1966م. 11- ا�ستعنا بديوانه ال�سادر عن دار االآ

12- غاله: مبعنى اغتاله، وهذا الفعل املا�سي اأُهمل م�سارعه واأمره فلي�س يُذكران.

را�س������ي املنب�سطة. القنن: القمم: اأعايل اجلبال. يف القراآن الك������رمي: ))وما تدري نف�س يف اأي  13- البط������اح: االأ

اأر�س متوت((.

ردن  ا�ستعنا بديوانه الذي حققه وكتب له مقدمة م�ستفي�سة وطبعه ال�ساعر الفل�سطيني املبدع املقيم حالياً يف االأ

)عز الدين املنا�رصة(.

الهوام�ش
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طفال كلهم حاجات  اللغ������ة اأكرب قوة وجدت لالندماج يف املجتمع. لدى الأ

وىل.  �شكال امل�شرتكة للمفردات الأ أ�شا�شية م�شرتكة تت�شح معاملها يف بع�ض الأ ا

ولك������ن يتوجب عليهم جميعاً، ك������ي يتوا�شلوا مع املحي������ط، اأن يكونوا مو�شع 

اعرتاف كاأ�شخا�ض متكلمني، وبالتايل اأن يتكلموا لغة بيئتهم واأن ميتثلوا لبع�ض 

ن نف�شه. التقاليد ال�شكلية والجتماعية التي تفر�شها اللغة والثقافة يف الآ

تت�شكل مفرداتهم بالتما�ّض مع لغة البالغني، التي تلقن ال�شغار منذ البداية 

أ�شياَء العامل التي ينبغي روؤيته������ا وفهمها، بل اأي�شاً طريقة قولها،  لي�������ض فقط ا

مرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

لغات وثقافات و�أطفال

ترجمة: حممد الدنيا

❁
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وكيفيات �لتعب������ر �لتي تتيح للطفل �أن يكون 

مو�ضَع �عرت�ف ومفهوماً يف �لوقت ذ�ته. 

ال يتعل������م �ملرء �للغة م������ن ذ�ته بذ�ته. مع 

طفال  مهات ب�ضرٍب كلمات �الأ ذلك، تنتظر �الأ

وىل، ولدى غالبيتهن �لرغبة يف �مل�ضاعدة  �الأ

حرى يف ت�رسي������ع بد�يات �لكالم عند  أو باالأ �

�أطفالهن.

ووفقاً للثقافات، ما ن�ضميه »تعلُّم �لكالم« 

ع �لو�ِلدين خمتلف،  ال يحمل �ملعنى نف�ضه. توقُّ

أ�ضياء« �لكالم. وهكذ�، فاإن جماعة  كذل������ك »�

»�لَكلويل« Kaluli )بابو�س غينيا �جلديدة( 
تقدر �أن �لطفل يعرف �لكالم عندما يعرف 

؛ 
)1(
أُّم( و»ب������و« bo )ثدي( �( no »ق������ول »ن������و

�لكلمات �لتي ميكن �أن تقال قبل ذلك لي�ضت 

م�ضموع������ة كث������ر�ً، وقلياًل ما تتكل������م �أمهات 

»�لكلويل« �إىل �أطفاله������ن �لر�ضع العتقادهن 

باأن هوؤالء �لر�ضع »ال يتمتعون بالفهم «. هذ� 

�ملوقف غريب، ولكن حتى يف ثقافات �أقرب، 

و�ضاط �الجتماعية،  وفقاً للبلد�ن وح�ضب �الأ

أ�ضكال  آث������ر وم�ضمون و� ما ت������ز�ل كيفيات �لتا

مهات �ضديدة �لتبعية ل�ضورة  �لكالم عند �الأ

�لطفل يف �لثقافة ولتوقعات �لو�ِلدين. 

مريكيات �أطفالهن على  مهات �الأ حتث �الأ

خ�س على �لت�ضمية. يحبنب �أن  �لكالم، وباالأ

يكون �لطف������ل »مبّكر�ً« يف كل �ض������يء، بينما 

مهات �لفرن�ضيات باأن »�أمامه �لكثر  تفكر �الأ

أداءات  من الوقت كي يتعلم «. ال يبحثن عن ا

ح������رى اأن على الطفل  لغوية، بل يقّدرن باالأ

أنه يجب اأن يلعب  اأن يكون �سعيداً، لطيفاً، وا

ملاني������ات، اللواتي  مهات االأ كثرياً. كذل������ك االأ

أك������رث تاأخراً مما  يتوقع������ن اأن يتكل������م الطفل ا

مهات يف »كو�ستاريكا«. ميكننا اأن  تتوقعه االأ

مهات  نذكر كثرياً من اأمثلة فوارق توقعات االأ

يف الثقافات املختلف������ة، وبالتايل الفوارق يف 

وىل.  »اإن�سات« الوالدي������ن لكلمات الطفل االأ

أي�ساً ببنية  وىل تتعلق ا لكن هذه الكلم������ات االأ

كل لغة. 

يتجلى التنظي������م اللغوي واملفهومي للعامل 

أ�سكال و�سور ت�سبح خا�سة  يف اللغات ع������رب ا

بها وحده������ا. الثقافات الغربية، الرباغماتية 

أو قلياًل نحو اإنتاج  و»الفعالة«، موجهة كثرياً ا

أ�سماء: »ينبغي ت�سمية كل �سيء با�سمه«. اللغة  ا

نكليزية يف هذا امليدان فريدة متاماً وتتميز  االإ

بغن������ى مفرداتها اال�ستثنائ������ي. على العك�س، 

أو  يف بع�س اللغات ال�رصقي������ة، مثل الكورية ا

اليابانية، ينج������زون املرجعية بو�ساطة الفعل 

أو ال�سفة. لي�������س �رصورياً، بالن�سبة  اللغ������وي ا

للمتكلم الياباين، اأن يذكر �سيئاً عندما يكون 

هذا ال�سيء موج������وداً اأو حني يقبل املحادُث 

خ������ر مو�س������وَع احلديث. وهك������ذا، ميكنه  االآ

الق������ول »م�سدوع على احلاّف������ة« من دون اأن 

يحدد املتحادثان ال�سيء الذي يتكلمان عنه، 
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اإذا م������ا كان املو�س������وع العام 

آنية  للحدي������ث ي������دور ح������ول ا

»هيان« التي يوجد اأحدها يف 

مر بالن�سبة  الغرفة. كذلك االأ

ل�سخ�س تلقى قبل قليل باقة 

زهور، حي������ث ميكنه اأن يقول 

»تفوح برائحة طيبة« من دون 

اأن يك������ون �رصورياً ذكر اأزهار 

الباقة. تاأخذ اللغتان اليابانية 

والكورية بعني االعتبار، ب�سكل 

خا�س، العالقات املتبادلة بني 

�سخا�س يف كيفية التعبري.  االأ

ميك������ن اإذاً اأن نتوقع اأن تكون 

تر�سيم������ات املف������ردات عن������د 

أو الكوريني خمتلفة عن  طف������ال اليابانيني ا االأ

طفال الذين تتطلب لغتهم  مثيالتها عن������د االأ

مرجعية ا�سمية �سمنية. 

أي�ساً، اأن  ميكن، من بني اللغات الغربية ا

نتوق������ع تر�سيمات مف������ردات خمتلفة؛ وهكذا 

فاإن �سكل الكلم������ات )طولها وبنية مقاطعها 

اللفظية(، اأحادي������ة املقطع اللفظي يف اللغة 

نكليزي������ة، يتعار�������س مع مثيل������ه يف اللغة  االإ

يطالية، اللغتني اللتني تتميز  أو االإ الفرن�سية، ا

أو ثالثيُة املقطع اللفظي  كلماتُها باأنها ثنائيُة ا

أي�ساً  يف معظمها. تالح������ظ حاالت تعار�س ا

بني اللغات التي يقوم فهم معنى كلماتها على 

نكليزية ب�سكل  ترتيب هذه الكلمات )اللغة االإ

خا�������س( واللغات التي يك������ون فيها الرتتيب 

اأكرث حري������ة وحيث تتحدد العالقات بلواحق 

نحوية �رَصْفية كاللغت������ني الرو�سية والرتكية. 

�سماء يف اللغة،  اإن الن�سبة املئوية و�س������كل االأ

أو  والن�سبة املئوية للكلمات النحوية، ووجود ا

ع������دم وجود لواحق نحوي������ة، ووظيفة اأدوات 

امل�ساعدة هي اأي�ساً مواطن اختالفات �سمن 

الئحة ال تنتهي. 

عامل ثقايف وكلمات اأوىل

أو  أماً اأمريكي������ة اإن كانت ابنتها ا أل������وا ا ا�سا

ابنها ال�سغري، بعمر ثالثة ع�رص �سهراً، يتكلم؛ 

حيان: »تقول /يقول  �ستهتف قائلة يف اأغلب االأ
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قل!«. اإن  ب�سكل طبيعي خم�سني كلمة على االأ

ما ميكن اأن ن�سمي������ه »خداع املفردات« قوي 

مريكي������ات. اطرحوا  مهات االأ جداً عن������د االأ

ال�سوؤال نف�سه على اأم فرن�سية لديها طفل اأو 

حيان:  طفلة �سغ������رية، ف�ستجيب يف اأغلب االأ

»ال، با�ستثن������اء بابا مام������ا، ولي�س ب�سكل اأكيد 

أي�ساً، ال يقول كلمات؛ اأمامه الوقت كله!«.  ا

طفال  ب������اأن االأ ه������ل ينبغ������ي االعتق������اد 

مريكي������ني كلهم عباقرة يف اللغة؟ ال، لي�س  االأ

مر كذلك! ولكن، ملاذا هذا الفرق اإذاً؟.  االأ

تتمايز من������ذ وقت مبك������ر ا�سرتاتيجيات 

الواِلدي������ن يف اإيق������اظ انتب������اه الر�سيع جتاه 

البيئ������ة الطبيعية ويف حتري������ك م�ساركته يف 

أ�سلوب التاآثر اخلا�س  العامل االجتماعي. يظهر ا

بكل ثقافة يف عالق������ات املحيط مع الر�ّسع 

 .
)4(– )3(-)2(

أ�سهر منذ عمر ثالثة ا

أ�ساليب التاآثر هذه على طريقة  تنعك�������س ا

مهات بخ�سو�س كلمات اأطفالهن  رد فعل االأ

وىل. ل������ر كي������ف »يقدمن« له������م الكلمات  االأ

عندما يطلنب منهم النظ������ر معهم اإىل كتاب 

: مريي، 
)5(

�سَور. نحن يف »�سان فران�سي�سكو«

وال������دة �سو، جال�سة بجانب ابنتها البالغة من 

أربعة ع�رص �سهراً. تنظر معها يف كتاب  العمر ا

وتقع على �سورة ِقط: 

مريي:

«Look	 at	 the	 cat,	 it`s	 a	 cat,	 look	 at	 the	

cat,cat».

 )»انظ������ري اإىل الق������ط، اإنه قط، انظري 

اإىل القط، قط «(

 ».a« :سو�

مريي:

«good	girl,	you	say	cat,	a	cat,	good	girl»

 )»بن������ت جيدة، تقولني ق������ط، قط، بنت 

جيدة«(

ت�ستمر الت�سجيعات عالية وقوية. ال�سورة 

التالية �سورة كلب: 

مريي:

«Look	at	the	dog,	a	dog,	say	dog,	dog»

 )»انظ������ري اإىل الكلب، كلب، قويل كلب، 

كلب«(

».e« :سو�

مريي:

«good	girl,	you	say	dog,	say	dog»

اإلخ...

 )»بن������ت جي������دة، تقول������ني كل������ب، قويل 

كلب...«(

م كلمت������ني يف �سال������ح ابنتها  �سجل������ت االأ

.»dog«و ،»cat« :»سو�«
اأو�سح������ت درا�س������ات كث������رية ج������داً امليل 

مريكيات من ال�  مه������ات االأ التعليمي لدى االأ

مريكيات  مهات االأ middle class. تركز االأ
أ�سياء املحيط  عل������ى لفت انتباه الطف������ل اإىل ا

وعل������ى دفع الر�سي������ع اإىل ت�سميته������ا. ي�ْسغل 
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�سخا�س  أ�سماء االأ أي�ساً ا �سياء وا أ�سماء االأ تعليم ا

)يجعلن الطفل ي�سمي ال�سخ�سيات املعروفة 

يف امل�سل�س������الت التلفزيونية( حيزاً كبرياً من 

�سئلة  أم – طفل الذي يرتكز اإىل االأ التب������ادل ا

النموذجية لل�

«naming game: what is this? who is she »، 

«can you say ,, juice ,,?

تتبعها تو�سيحاٌت:...

«it` is a butterfly» ،«that`	is	your	toe,	that`	

is	your	bottle»

مريكيون  وخالل حماوالتهم كلها، يلقى االأ

مريكيات ال�سغ������ار ت�سجيعاً قوياً وتهنئًة  واالأ

أياً كانت نتائج هذه املحاوالت. ا

ن يف »باري�س«، عند »ماري«. تُري  لر االآ

ابنَها »ليو« �سور كتاب: 

ماري:

«Regarde	le	chat,	Leo,	il	est	noir	avec	une	

langue	 rose,	 c`est	 un	 gentil	 chat,	 tu	

vois le chat?»

أ�سود ول�سانه   )»انظر اإىل القط ، لي������و، ا

زهري، اإنه قط لطيف، هل ترى القط؟( 

».a« :ليو

ماري:

«Oui,	c`est	un	chat,	 il	boit	du	lait	et	 fait	

miaou»

 )»نعم، اإنه ق������ط، ي�رصب احلليب ويقول 

مياو«(

������ع »لي������و« لنتاجات������ه عل������ى وجه  ال ي�سجَّ

 »a« �أم������ه لفكرة اأن ال اخل�سو�س. ت�سحك ا

التي يقولها »ليو« ميكن اأن تكون كلمة. لكن 

»ليو« تعلم بالتاأكيد �سيئاً ما حول القطط!. 

ال تدري������ب مكثف، وقليل م������ن الت�سجيع 

مهات الفرن�سيات  على التكرار. ال تبحث االأ

داء، ب������ل ي�سددن اأكرث عل������ى تطوير  ع������ن االأ

حكاي������ات بالتعلي������ق على ال�س������ور، حتى مع 

طفال ال�سغار جداً. ي�ستخدمن مع الطفل  االأ

لغ������ة اأقرب اإىل لغة البالغ������ني وي�سعني ب�سكل 

ن  أق������ل اإىل التكيف معه منه������ن اإىل تهيئته الأ ا

»يتكلم كثرياً«. 

مهات الفرن�سيات كلمة  ال تقبل غالبية االأ

اإال اإذا نُطق������ت ب�سكل جي������د ن�سبياً. لي�ست /

ta/ تعبرياً ع������ن chat مقبول������ة دائماً )وال 
حتى م�سموعة(، خ�سو�س������اً اإذا كان الطفل 

�سياء مرجعية اأخرى.  ي�ستخدم هذا ال�سكل الأ

دن������ى« اأكرثُ قبوالً  ح������االت النطق »باحلد االأ

مريكيات املعتادات  مه������ات االأ بكثري لدى االأ

أ للكلمات. لدى »تيمي«  على التلف������ظ املجتزا

مثاًل معجم مفردات »معرتف به« من خم�س 

ع�رصة كلمة تدور ح������ول ال�سكلني /ba/ و/

 .!/ga
ن »فوزاك������و« مع »تاك������و «. تُري  ل������ر االآ

»فوزاكو« طفلها »تاكو« ال�سورة وت�ساأله:

»ذاك؟«. 



185 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

لغات وثقافات و�أطفال

»تاكو« ال يقول �سيئاً. 

أوه هنا  م: »ا بعد بع�س الوقت، ت�ستاأنف االأ

أين ال�سيارة؟«.  هنا، ال�سغري ال يتكلم. تاكو، ا

تاكو: »بوبو« )»�سيارة«(. 

أه ح�سناً، هي فعاًل ال�سيارة.  م: »بوبو، ا االأ

أوه، �سعب هذا  ألي�������س هذا خنزيراً، هن������ا؟. ا ا

الكتاب! يوجد كثري من النا�س!«. 

م نف�سها م������كان الطفل وت�سيغ  ت�س������ع االأ

التعليق������ات التي ميكن اأن يق������وم بها! ت�ساأله 

اأي�ساً حول ال�س������ورة، ولكن من دون اإحلاح، 

جابة عندما ال يرد  وغالباً من دون اإعطاء االإ

الطفل.

اإذن، فمقاربة الر�سيع بالن�سبة لليابانيني 

م اليابانية على  خمتلف������ة ج������داً. تتدخ������ل االأ

أق������ل بكثري يف تعلّم الر�سيع للت�سميات،  نحو ا

وتبقى اأكرث حتفظاً يف ا�ستك�سافاته ملحيطه، 

أنها اأكرث تركيزاً عل������ى نوعية التوا�سل  غ������ري ا

بينه������ا وبني الطفل، على دمج الفرد بالزمرة 

االجتماعي������ة. قواع������د التهذي������ب، واالنتباه 

خري������ن، وكيفي������ات اإي�سال  اإىل م�ساع������ر االآ

االنطباعات اخلا�سة للغري هي مو�سع تثمني 

أك������رب بكثري على �سعي������د اللغة. يتغري موقف  ا

طفال يف �سن  الوالدين ب�س������كل جذري مع االأ

أنه رقيق وغري تدخلي مع  املدر�سة، يف حني ا

طفال ال�سغار.  االأ

يف غالبي������ة الدرا�س������ات ب������ني الثقافتني 

طفال  ������ل لالأ نكليزي������ة – الياباني������ة، ي�سجَّ االإ

اليابانيني اكت�س������اب الكلمات على نحو اأكرث 

تاأخ������راً. اإال اأن درا�س������ة معمق������ة تو�س������ح اأن 

وىل اأطوُل ب�سكل منهجي وتتوافق  كلماتهم االأ

 .
)6(

أ�سكال داللية اأكرث تنوعاً مع ا

يحدث ذلك كله قبل املْقدرة على ت�سمية 

�سي������اء املمكنة، ه������ذه الت�سمية التي ينظر  االأ

أنها ثانوي������ة باملقارنة مع نوعية  اإليها عل������ى ا

التعبري. 

بالطبع، ال ميكن تعميم هذه ال�سلوكيات 

اأعم������االً  اأن  اإال  كله������ن!  مه������ات  االأ عل������ى 
 

أداءات   تو�سح اأن ال�سعي اإىل ا
)9(– )8(-)7(

كث������رية

مبك������رة، لفظية كانت اأم حركي������ة، هو اأقوى 

بكثري عند الواِلدين يف الواليات املتحدة منه 

يف فرن�س������ا اأو يف اليابان. املقاربة يف هذين 

البلدين اأكرث �سخ�سية واأكرث �ساعرية. 

يو�س������ح ا�ستخ������داُم الكلم������ات يف الكالم 

أ�سلوَب  طفال ا مه������ات االأ الذي تخاطب به االأ

خط������اب البال������غ وَمواط������ن االهتم������ام التي 

ي�سع������ى اإىل جذب انتباه الطفل اإليها. تو�سح 

حتليالت كالم اأمهات فرن�سيات واأمريكيات 

ويابانيات هذه ب�سكل خا�س. وهكذا، يحوي 

�سماء،  أمه������ات اأمريكي������ات 35% من االأ كالم ا

 .
)10(

أمه������ات فرن�سيات مقاب������ل 25% يف كالم ا

�سماء يف  يف درا�س������ة اأخرى، جند 40% من االأ

مريكيات  مه������ات االأ ال������كالم الذي توجهه االأ
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مهات  طفاله������ن، مقاب������ل 20% يف كالم االأ الأ

اليابانيات. 

موا�سيع حمادثة ال�سغار الفرن�سيني، 

مريكي���ني، وال�س���ويديني، واليابانيني  والأ

كيف �ستتبنّي مواقُف متباينة بهذا القدر 

يف اأوىل مفرداٍت ينتجها الطفل؟ 

جند لدى ر�ّسع امل������دن الكربى احلديثة 

»باري�������س« و»ا�ستوكهل������م« و»�س������ان  - مث������ل 

فران�سي�سك������و« - الذي������ن �سجلن������ا نتاجاتهم، 

أ�سماء  ثوابَت يف فئات املفردات امل�ستخدمة: ا

�سخا�س املحيطني بالطفل والذين ميكن اأن  االأ

�سياء  يناديهم: ماما، بابا، وغالباً اجلدة؛ واالأ

طعمة، وال�رصاب،  ال�رصورية ل� »البق������اء«: االأ

واأوعية الغذاء )زجاجة احلليب، والفنجان(، 

لب�سة التي ترتدى وتخلع بالن�سبة للخروج  واالأ

أي�ساً ا�سم بع�س  حذية. جند ا يف نزهة، مثل االأ

أ�سياء املن������زل، خ�سو�ساً تل������ك التي حُتدث  ا

اأ�سوات������اً وتلفت االنتب������اه، كالهاتف، واأخرياً 

�سياء التي تتحرك وجتري )�سيارة، قطار(.  االأ

توىل اأهمية كب������رية للحيوانات، يف املفردات 

كلها، و»ملا يقوله احليوان«: ي�ستخدم ال�سوت 

 wouah :ال������ذي يطلق������ه يف الداللة علي������ه

 coin-مث������اًل بالن�سبة للكل������ب، و wouah
coin بالن�سبة للبطة. 

تظه������ر اإح������دى حاجات الن������وع الب�رصي 

أي�ساً.  وىل ا ه������م، اللعب، منذ الكلم������ات االأ االأ

ى لعبة االختفاء، الت������ي حتاكي الظهور  ت������وؤدَّ

واالختف������اء ب�س������كل لعب������ي، وف������ق م�سطلح 

رجح يف لغ������ات العامل كلها.  مع������روف على االأ

وىل جلميع  كنا قد وجدناه ب������ني الكلمات االأ

اأطف������ال خمتل������ف املجموع������ات اللغوية التي 

در�سناه������ا. اأخرياً، هنالك جان������ب اآخر يدل 

�سا�سي������ة املتماثلة عند  على االن�سغ������االت االأ

ر�ّس������ع خمتلف الثقافات، اأي جانب التوا�سل 

االجتماعي: العب������ارات امل�ستخدمة يف قول 

أو اإىل اللقاء موجودة يف معظم  �سباح اخلري ا

طفال.  وىل لالأ املفردات االأ

ل االختالف������اُت الفردية،  مع ذل������ك، تعدرِّ

وتاأثري الثقافة وبنية اللغة، منذ وقت م�سى، 

وىل.  َع كلمات الطفل االأ خياَر وتوزُّ

مريكيني،  �سنتتبع �سغارنا الفرن�سيني، واالأ

وال�سويدي������ني والياباني������ني يف عالقاتهم مع 

م وبيئتهم االجتماعية،  اللغة وثقافة بيئتهم االأ

وىل، و�سرى اإىل  مثلما تتجلى يف كلماتهم االأ

اأي مدى ت�ستم������ر االختالفات الثقافية، وكم 

ن »زمن العامل املتناهي«!.  هو بعيد حتى االآ

الكلم������ات  اأمن������اط  ت������وزع  اإىل  لننظ������ر 

فرن�سي������ني،  طف������ال  الأ وىل  االأ املف������ردات  يف 

واأمريكي������ني، و�سويدي������ني، ويابانيني كنا قد 

وىل اإىل اأن اأ�سبحوا  �سجلناها منذ كلماتهم االأ

ينطق������ون خم�س������اً وع�رصين كلم������ة يف جل�سة 

واحدة، وهو م������ا يتوافق مع معجم مفردات 

طفال:  من ثالثني اإىل خم�سني كلمة وفقاً لالأ
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ورغ������م بع�سٍ م������ن الت�س������ارك يف كلمات 

تعك�������س حاج������ات عامة وفئ������ات �سمولية يف 

اللغة، وم������ن هنا االختالفات الفردية، يتبني 

وجود خا�سي������ات نوعية يف كل جمموعة من 

الر�سع. 

أ�سماء. اأوالً، هناك »انحياز« اإىل اإنتاج ا

اآفعال اأ�سياءحيواناتاآ�سخا�س

و�سفات

اأ�سماء 

اأ�سوات

تعبريات 

اجتماعية

عدد 

الكلمات

923442429111فرن�سيون

٪8.1٪20.7٪39.6٪21.6٪1.8٪8.1

16245111515122اأمريكيون

٪13.1٪19.6٪41.8٪9.0٪4.1٪12.3

1218442519109�شويديون

٪11٪16.5٪40.3٪22.9٪0.98.2

72029261513يابانيون

٪6.3٪18.2٪26.6٪23.6٪13.6٪11.6

ع اأمناط كلمات يف مفردات اأطفال فرن�سيني، واأمريكيني، و�سويديني، ويابانيني ممن  توزُّ

لديهم معجم مفردات يقل عن خم�سني كلمة. 

طفال الفرن�سيني،  �سماء واأفعال لغة اأو فئات اأخرى نحوية يف مفردات الأ اإنتاج ن�سبي لأ

مريكيني، وال�سويديني، واليابانيني.  والأ

اأفعال لغة وغريهااأ�سماء

31.6٪68.535٪76فرن�سيون

25.7٪74.631٪91اأمريكيون

32.1٪67.935٪74�شويديون

49.1٪50.954٪56يابانيون

أ�سماء، ذات  نت������اج ا ولكن، ع������دا ميلهم الإ

فعال،  مرجعيات ثابتة وحم�سو�سة، اأكرث من االأ

طفال اإىل فئ������ات نحوية اأخرى.  يتط������رق االأ

خرية ببنية اللغة ب�سكل خا�س.  تتاأثر هذه االأ

نزعة املتعة عند الر�سع الفرن�سيني 

بني عمر ع�رصة وثمانية ع�رص �سهراً، ينتج 

�سماء  الر�سع الفرن�سيون و�سطياً 64% من االأ

فع������ال اللغوية. واإذا كانوا، مثل  و24% من االأ

ال�سويديني، اأقل اجتماعيًة ب�سكل ملمو�س من 

كرث  مريكيني، فاإنهم يبدون االأ أو االأ اليابانيني ا

نزوعاً نح������و املتع������ة hédonistes! وعلى 

الرغم من اأن ع������دد اأمناط كلماتهم املتعلقة 
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مريكيني  أترابهم االأ بالغ������ذاء هو من مرتب������ة ا

وال�سويدي������ني نف�سها، فاإن الر�ّسع الفرن�سيني 

أك������رث ا�ستخدام������اً لها ب�س������كل ملمو�س غالباً  ا

)15% من نتاجاتهم متعلقة بها مقابل 4 اإىل 

خرى(. لديهم  6 % بالن�سب������ة للمجموعات االأ

اأي�ساً عدد اأكرب من العبارات لت�سمية الثياب، 

خرى.  أ�سياء البيئة االأ ولكن عدد اأقل لت�سمية ا

كما اأن تنوع اأفعال اللغة اأقل لديهم مما لدى 

ال�سويديني، رغم اأن تواتر نتاجهم هو نف�سه. 

أو  فعال اللغوي������ة اإىل ن�ساطات ا تع������ود هذه االأ

أ« »ي�رصب« »ياأكل«  اإىل حاالت حمببة: »يق������را

أفع������ال بدنية  »يعط������ي« اأكرث مم������ا تعود اإىل ا

حركية كم������ا لدى ال�سويدي������ني. ي�ستخدمون 

كثرياً م������ن التعبريات، مثل »ه������ذا جميل «. 

التعب������ريات العبارات العالئقي������ة مثل »بعُد« 

)مرة اأخرى( كث������رية اأي�ساً. ف�ساًل عن ذلك، 

املفاجئ هو اأن هذه العبارة، التي ي�ستخدمها 

طفال الفرن�سي������ون الذين در�سناهم كلهم،  االأ

غ������ري موج������ودة عن������د ال�سويدي������ني وال عند 

مريكيني وال ي�ستخدمه������ا �سوى اثنني من  االأ

كل خم�سة اأطفال يابانيني.

ال�س���غار  واجتماعي���ة  براغماتي���ة 

مريكيني  االأ

مريكيون براغماتيون: ي�سمون  ال�سغار االأ

�سخا�������س املحيطني به������م وي�سمون كذلك  االأ

مريكية احلديثة:  �سخ�سي������ات امليثولوجيا االأ

»غري������ت غيب������ل« Great Gable، »همبتي 

 .Humpty – Dumpty دمبت������ي«   –
أ�سماء علم اأكرث بث������الث مرات مما  لديه������م ا

أي�ساً  طف������ال اليابانيني. ي�سم������ون ا ل������دى االأ

احليوان������ات، وال يختلف������ون يف هذا اجلانب 

أ�سياء احلياة  خرى، كذلك ا عن املجموعات االأ

اليومية )36% من نتاجاتهم(. 

»)money memi(«، يجي������ب ر�سي������ع 
اأمريك������ي عمره �ستة ع�������رص �سهراً على �سوؤال 

أنه ال  اأمه وهي تريه قطعاً نقدية. من املوؤكد ا

يعرف ا�ستخدامها بعد، غري اأن الكلمة باتت 

من معجم مفرداته منذ وقت م�سى!. 

من املده�س اأن جند قلياًل من اأفعال اللغة 

مريكيني  طفال االأ وال�سف������ات يف مفردات االأ

فع������ال اللغوية مقابل اأكرث  وىل: 9% من االأ االأ

خرى.  م������ن 21% يف املجموعات الث������الث االأ

تتوافق هذه املعطي������ات مع معطيات غالبية 

وىل  املوؤلفني الذي������ن در�سوا توزع الكلمات االأ

طفال يف الواليات املتحدة.  لدى االأ

أي�ساً  مريكي������ون اجتماعيون ا طفال االأ االأ

أك������رث بكثري م������ن الفرن�سيني  كالياباني������ني وا

وال�سويدي������ني. 15% م������ن نتاجاته������م تعابري 

 .)greetings( ترحيبية

ميك������ن تقدمي بع�������س امل������ربرات لتف�سري 

�سماء يف  هذه الن�سبة املئوي������ة املرتفعة يف االأ

مريكيني: اأهمية ترتيب  مفردات ال�سغار االأ

نكليزي������ة، وتوات������ر املقاطع  الكلم������ات يف االإ
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حادية، وتر�سيمات النرب ال�سوتي  اللفظية االأ

مريكي������ني اإىل ت�سجيع  ومي������ل الواِلدي������ن االأ

اأطفالهم على الت�سمية. 

تذوق الفعل عند ال�سغار ال�سويديني

كما الفرن�سيني، ال�سغار ال�سويديون، غري 

ن�سط اإن  اجتماعيني كثرياً يف الكالم. اإنهم االأ

مر من خالل عدد اأفعال اللغة  نظرنا اإىل االأ

 »ga« :الدالة عل������ى احلرك������ة يف مفرداتهم

 »dansa« ،)»يقفز«( »hoppa« ،)»مي�سي«(

)»يتاأرج������ح«(،   »gunga« )»يرق�������س«(، 

»sitta« )»يجل�������س«(، »tanda« )»يُ�سعل«(، 

)»ي�س������ع   »tanka« )»ير�س������م«(،   »rita«

 »klappa« ،)»يْقلب«( »backa« ،)»بنزي������ن

أك������رث اهتماماً من  أنهم ا )»ي�سّف������ق«(. كم������ا ا

مريكيني  الفرن�سي������ني، والياباني������ني وحتى االأ

 »klocka« باأ�سي������اء املنزل: اإن كلم������ات مثل

)»�ساعة احلائط«(، و»lampa« )»امل�سباح«(، 

)»الب������اب«(،   »dörr« )»املقع������د«(،   »pall«
نيق «( موجودة  »stuga« )»البيت الريفي االأ

طف������ال. ن�سيطون ويهتمون  عند كثري من االأ

مبنزلهم، هكذا هم �سغارنا ال�سويديون منذ 

عمر ثمانية ع�رص �سهراً. 

طف���ال  االأ عن���د  اجلم���ايل  احل����س 

اليابانيني

اليابانيني  طف������ال  االأ تتمي������ز جمموع������ة 

ال�سغار برجح������ان ما جنده فيها من كلمات 

�سماء.  تنتمي اإىل فئة نحوية اأخرى غري االأ

من املهم جداً اأن نرى كيف ت�سم احل�سارة، 

 
ٍ
ح�سارته������م، التي تعرب عن نف�سها با�ستخدام

للغة خمتلف جداً عن ا�ستخدام الغرب للغة، 

وىل لل�سغ������ار اليابانيني، رغم  املف������رداِت االأ

أ�سا�سية ناجتة عن املْقدرات  وجود ت�سابهات ا

طفال ال�سغار  وعن احلاجات امل�سرتكة بني االأ

كلهم. 

أينا،  غالباً ما تُبْتَنى اللغة اليابانية، كما را

ح������ول اأفعال لغوية ت�سعها يف نهاية اجلملة: 

طفال جميعاً.  مو�سع بارز للغاية بالن�سبة لالأ

لدى الر�ّسع الياباني������ني اخلم�سة الذين 

أك������رث حمدودية  تتبعناه������م معج������م مفردات ا

خرى فيما  قيا�س������اً باأطفال املجموع������ات االأ

�سخا�������س )7% مقابل %15  يتعلق باأ�سماء االأ

�سياء التي  مريكيني( وباأ�سماء االأ بالن�سب������ة لالأ

طعمة، اإلخ.. . لديهم  ت�سري اإىل الدم������ى، واالأ

أو �ساع������ري، يحملهم  مي������ل »بيئي« �سغ������ري، ا

عل������ى اأن يذكروا عنا�������رص الطبيعة اأكرث مما 

أ�سي������اء املنزل: املط������ر، وال�سحاب،  يذك������روا ا

وورقة ال�سج������رة وال�سم�������س والقمر. لديهم 

أو�سع يف فئات نحوية اأخرى  معجم مفردات ا

تعك�س منذ وقت م�س������ى االهتمام بالعالقة 

خر، وتلك خا�سية ثقافية يابانية: هم  مع االآ

للعبارات االجتماعية مثل  كرث ا�ستخداماً  االأ

»hai« )»�سباح اخل������ري«(، »haro« )»هالو« 
)»اأرجو«(،   »dozo« ترحي������ب...((،  )هتاف 
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 »akushu« )»�سك������راً«(،   »arigato«

مهات  يدي«(. حتر�������س االأ )»لنت�ساف������ح باالأ

طفال  اليابانيات بعناية على اأن ي�ستخدم االأ

ال�سغار عبارات التهذيب. 

�س������كال التي تنم عن  هنال������ك كثري من االأ

خر والتنويه  اأهمية الدخول يف عالقة مع االآ

اإىل »حاالت« وانطباعات: »atta« )»وجدتُه، 

هاه������و«(، »totte« )»هل ميكنك اأن تعطيني 

 »jatt« ،)»م������اذا يوج������د؟«( »are« ،)»اإي������اه

 »aishi« ،)»انتهى«(»owatta« ،)»قمت به«(

)»لذي������ذ«(، »kire – kire« )»و�سيم جداً«(، 

»kawai« )»لطيف«(. 
ت�ساف اإىل هذه املفردات مفردات اأخرى 

ظرفي������ة adverbial خا�س������ة بالياباني������ة، 

�س������وات. لي�ست هذه  أ�سم������اء االأ ا خ�س  وباالأ

طف������ال كما يف  خ������رية خم�س�س������ة للغة االأ االأ

اللغات الغربية. اإنه������ا تغمر احلياة اليابانية 

وموج������ودة ب�سكل خا�������س يف ال�سعر كله ويف 

دبية. جندها يف احلياة اليومية.  عمال االأ االأ

تعك�س اأحا�سي�س بدني������ة، واإب�سارية و�سمعية 

وكذلك م�ساع������ر دقيقة ومفاهي������م معقدة. 

الر�ّس������ع الياباني������ون نهم������ون يف ا�ستعمالها 

للتعبري عن �سوت ماء النافورة »jaja« و�سوت 

 ،»picha – picha« انت�س������اح املاء امل������ربَّد

 ،» kon - kon« و�س������وت �رصبة املطرق������ة

والطقطق������ة »goto – goto «، والرتبي������ت 

»liko – liko«. كما اأن حتى ل�سوت النائم 

 kira –« ل������ئ »gu - gu«، واللمع������ان املتالأ

طفال  وىل لالأ kira« مكان������اً يف املف������ردات االأ
أي�ساً اأكرث  اليابانيني. �ستمثل هذه التعبريات ا

من 50% من نتاجات مفردات الثالثني كلمة 

طف������ال الياباني������ني و�ست�سفي عليها  عند االأ

طفال  تلون������اً خمتلفاً جداً عن مثيل������ه عند االأ

نكليزية.  الناطقني باالإ

لكن اأطفال العامل كلهم... 

يوج������د فق������ط 12% من الكلم������ات )ت�سع 

ع�������رصة كلم������ة( ذات املغ������زى امل�س������رتك يف 

طفال؛ هذه  مفردات خمتلف جمموع������ات االأ

قل من كل  الكلم������ات يقوله������ا طفل عل������ى االأ

جمموع������ة. حل�ساب ذل������ك، �سممنا الكلمات 

التي لها وظيفة مكافئ������ة، حتى لو مل تتوافق 

 juice ،)»ماء«( eau :مع ن�سخ دقيق )مثاًل

الليم������ون«(،  )»�������رصاب   saft )»ع�س������ري«(، 

jusu )»�������رصاب...«(، ه������ذه الكلم������ات التي 
أ�سا�سي������ة بالن�سبة ملختلف  تبدو م�رصوب������ات ا

املجموع������ات(. 12% من التعابري لها وظائف 

اأو مو�سوع������ات مرجعية م�سرتك������ة بالن�سبة 

ربع: يبدو ذل������ك قلياًل اإذا  للمجموع������ات االأ

م������ر م������ن زاوي������ة »احلاجات  نظرن������ا اإىل االأ

طفال.  �سا�سية امل�سرتكة« لالأ االأ

الكلم������ات التي جنده������ا يف املجموعات 

أ�سخا�س، وحيواناٌت، وتعابري  أ�سماءُ ا كلها هي ا
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»اجتماعي������ة«. ي�ساف اإىل ذلك عن�رصُ اإ�سارة 

يفيد يف التحديد، ونْفي. هذه الكلمات هي 

»بابا« »مام������ا« »ر�سيع«، »عين������ان«، »كلب«، 

»بطة«، »طري«، »دب«، »ماء«، »كاتو«، »حذاء«، 

»ك������رة« »�سيارة« »هناك« »ه������ذا« »لي�س هنا« 

»كوكو« )»�سوت وقواق �ساعة احلائط«(، »ال« 

أو »هالو«.  وكلمات من منط »اإىل اللقاء«، ا

اإذن، توج������ه املمار�س������ات الثقافي������ة بقوة 

وىل. واإذا  طفال االأ اخلياَر الداليل لكلمات االأ

نظرنا اإىل املجموعات على نحو م�ستقل كل 

خرى نكت�س������ف اأن 30 اإىل %40  منه������ا عن االأ

قل  من الكلمات م�سرتكة لدى طفلني على االأ

م������ن املجموعة نف�سه������ا. املرجعيات الفردية 

ه������ي اإذاً عامل تغرّيية اأ�سع������ف باملقارنة مع 

االنتماء اإىل جمموعة لغوية وثقافية. 

مبا اأن الطفل موهوب بتجهيزات نوعية، 

يكفي������ه اأن ميتلك ال�������رصوط املنا�سبة باحلد 

أ ب�سكل عام بقول كلمات بني  دنى كي يبدا االأ

عمر �سنة و�سنتني. مع ذلك، يتطلب امتالكه 

الفعل������ي للغت������ه عملياً اأن يب������ذل جهده كله. 

وانطالقاً م������ن البنية التلفظية، والَعرو�سية، 

والنحوي������ة اخلا�سة بلغت������ه، وكذلك كيفيات 

نقلها، �سيختار الطف������ل طريقة الدخول اإىل 

ال������كالم التي تتوافق ومزاجه. كما اأن لنظرة 

البالغ������ني حوله وما يتوقعون������ه منه دوراً يف 

أي�ساً. هذا اخليار ا
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�شــعر:

اإىل �سديقتي اللحظة الهاربة

اأغنية اجلبال

ق�شة :

ق�س�س ق�سرية جدًا

عا�سق من ال�رصق

�شليمان العي�شى

حممد وحيد علي

جنيب كيايل

حم�شن يو�شف
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منُذ �أطلقُت ِعناين

يف ف�ساِء �مل�ستحيْل

منُذ كنُت �لتينَة �ل�ساعرةَ،

�خل�رض�َء، و�لظلَّ �لظليْل

❁❁

ò
�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
�سليمان العي�سى

اإىل �صديقتي اللحظة الهاربة
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أَ�شعاري.. منُذ �

نَني »�لعا�شي« قو�فيها، �لتي لَقَّ

�شيْل اين باألو�ن �لأَ وَو�شَّ

،
َّ
منُذ َفتَّحُت على �ملجهوِل جفّني

أَبحرُت.. و�

أيَن؟ ومل �أعِرْف �إىل �

وخلَّْفُت ور�ئي

أ�شيائي �لعتيَقْة ُكلَّ �

حاملاً بامل�شتحيْل..

أنِت �لع�شَق.. كنا �شاحبنْي كنِت �

يف دمي كنِت.. وما زلنا معاً،

نُْغفي معاً..

ن�شحو معاً..

أيْن؟ يقِذُفنا �لدرُب.. ول نعِرُف �

أْن نعِرَف  � يَُه������مُّ �ل�شعَر و�لن�ش������وةَ 
أ �

أيْن؟ �

❁    ❁    ❁

�ُهُربي ما �شئِت..

تَلَقيْني على ُهْدبِك..

أُنْ�ِش������ُد فيها بيَت  لن تُْفِل������َت مني حلظٌة �

�شعٍر،

أمَتلَّى ِكلْمتنَْي.. �

.. حمُل �حُلبَّ جناَحنْيِ
�أ

أنهاُر على اأوجاِع ُعمري ُقبلتنَْي وا

أَن نُْهِدَي اأوجاَع هوانا آه.. ما اأجمَل ا ا

قبلتنَْي!

❁    ❁    ❁

�ساردتان

حني اأكتب

أكتُْب.. حنَي ا

ي�ستِعدُّ احَلَطُب الياب�ُس للماِء

أ�سفُحه.. الذي ا

خ�رصاْر لالإِ

،
َّ
تورُق الدنيا بعيني
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أن�سى الليل يف رع�سة حرٍف والنهاْر وا

❁    ❁    ❁

أكتُْب.. حنَي ا

اين اللَُّغْة.. تتحدَّ

ه������ي ال تر�سى وال اأر�سى مب������ا يلمُع يف 

الباِل،

وما يَْجري ُرَخاًء.. يف بَنَاين

.. را بنُت ال�رصاِع املُررِّ الذُّ

أَْم�ِسْك بالِعنَاِن ا

والتِم�ْس دربَك ما بني الّدَواْر

والعفاريِت التي تغزوَك..

يرِّ َمَداْر
ال تعرُف من اأ

❁    ❁    ❁

حنَي تكتُْب

أْهِرِق الليَل على نب�سِة حرٍف والنهاْر ا

ُربَّ عمٍر اأوجَزتْه كلماٌت..

ُربَّ بيٍت..

أَنَاْر �ساَل يف التاريخ �سوءاً وا

¥µ
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لَوْجٍه �أطلَّ

ِمَن �لّريِح

عنَد �ْلغيِب

ُحبُّْك..
أ وقاَل: �

وروحي �رس�ٌج

❁❁

ò
�ساعر فل�سطيني.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
حممد وحيد علي

اأغنية اجلبال
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على راحتيَك

 قلبُْك..
َ
وقلْبي

 

ِه مدُّ مع الآ
اأ

ى لياًل ُمو�شَّ

ِبُحْزِن اخلريِف

واأ�ْصُخ: َدْرِبي اإىل النُّوِر

َدْربُْك..

مدُّ �شلوعي
اأ

مراكَب �شوٍق

تلمُّ هواَك..

و�شوِتي الذي

تََرَك النَّوَم

يف النَّوِم

كي يَتَْبَعْك..

ْرُت بالنَّاِر نيِّ تََعطَّ واإِ

أتَّقي، كي ا

�شْعلًة ِمْن لََظاك

أْدفع عْن داخلي وا

َم�ْصََعْك..

مدُّ جُروحي 
اأ

لعلَّ جروحي التي

أْكرثْتَها بغياِبَك كنَْت ا

مُت�ْسي،

ق بتَْغريدها تدُّ

َم�ْسمَعْك..

❁     ❁    ❁

واإيّن اأميُل

وِء ِة بال�سَّ مع النَّ�ْسمِة امْلُ�ْستحمَّ

أّنى مَتيُل ا

مُل َوْرَد اجلباِل وحَتْ

اإىل �سْفِح َفْجِرْك..

اأعبُّ عبرَي الينابيِع

أ�سفَّ أْرق�ُس حّتى ا ا

أريٍج ِبَجْمِرْك.. أْعلَق بْع�َس ا وا

يَهيُج دمي كالّطيوِر

اإذا غّرَدْت

مامِة  مثَْل احْلَ
َ
واأطريُ ب�سوقي

تْكرُج

يف َزْهِر �سدِرْك..

ُّ َهواَك أمَُل ا

كاأيّن ن�سيٌم يهبُّ عليَك 

ويحميَك
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آَب ِمْن �َسْم�ِس ا

ْك.. وَحررِّ

أكاَن الذي بينَنا.. ا

؟.. حَمْ�س ُحبٍّ

أنا موجًة وكنُْت ا

يف اأعايل اجلباِل

تتوُق اإىل �َسطرِّ بَْحِرْك؟!..

❁     ❁    ❁

وحيداً اأظلُّ

ك�َسيٍْف ُمعلّْق..،

كداليٍة

َت �سْقِف ال�ّسماِء حَتْ

ْمُر عناقيُدها احْلُ

تَ�ْسهْق..

كاأيّن نَ�سيٌم

ولباْلُب طيٍف

على قامِة الّنوِر

تَْعلْق..

أنا ع�ْسبٌة ا

يف اخ�رصاِر يديَك

فخْذيِن اإىل َفِر�ٍس

يف النَّهار البعيِد

ب�رَص يف داخلي طائراً الأُ

ْق.. مثَْل قلِْبي مَتزَّ

❁     ❁    ❁

وجاَء الغزاةُ

وكنُت وحيداً

أ�ساَك، على �َسْخرٍة ِمْن ا

أ�َساَي ا

ْب.. كرْمٍح حُمدَّ

 نَْهٌر
َ
وجْرحي

وُجرُحَك ملٌْح

ْ
وروحي
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ْفِق على االأ

ْب.. انٌة للْغروِب امْلَُعذَّ رمَّ

يُّها النَّوُم ُخذيِن
أ اأال ا

أيّن �ُسفيُت ْحلَم ا الأ

ْب!.. أتغرَّ ومَلْ ا

❁     ❁    ❁

وما اأجْمَل الّنوَم

فوَق اجلباِل

قريباً ِمَن الغيِم

لوال بُكائي

ي.. ُمرِّ
أ على َوْجِه ا

ولوال جروحي التي

ْ طائراً مَلْ تَ�رصِ

أو �سقائَق هيْمانًة ا

ي.. فوَق َهمرِّ

ولوال اخلريُف الذي

مرَّ َوْم�ساً

.. ولفَّ دمي بالغياِبِ

ولوال..

�سَباحاُت )رمْيَا( التي

تْدهُن اخلبَْز بالّزيِت

والهندباِء

وتْعطي اجلنوَن َجماالً

غاِب.. ك�سْفِح الررِّ

ولوال اأبي غارٌق

أ�َساهُ، يف ا

ي تخيُط الّثياَب ُمرِّ
أ وا

على رْكبتيها

ْفِق تُ�رصرُِّح يف االأُ

عيننِي ِمْن َع�َسٍل

وت�سابيُحَها

َعْذبُة البَ�ْسمالِت..

ِتي، اأرى َجدَّ

اُزها ْر�َس عكَّ يَنْقُر االأ

 تُ�سنُد قامتَها
َ
وْهي

َت ظلرِّ اجلداِر حَتْ

الِة.. ادًة لل�سَّ وتَْفتُح �سجَّ

فاأْخرُج ِمْن ف�ْسحِة الّداِر

يومي ورائي

أَمامي.. وَقْهري ا

كفى..

يُّها الّنوُم خْذيِن
أ ا

أ�ْستطيُع امْلُكوَث طوياًل فال ا

ْحِو على َفَر�ِس ال�سَّ
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أْخ�سى هيَامي.. ا

أْخ�سى الّطيوَر التي وا

رافقتْني

ِتها مْهجِتي وغّطْت برقَّ

واْحتداِمي..

يُّها الّنوُم خذين
أ اأال ا

بْ�رَص يف احللِْم الأُ

أيُت.. ا را أْكرَث مِمَّ ا

َماِء أُبْ�رَص نوَر ال�سَّ وا

يُنريُ َغَمامي..

أنا عا�سٌق ما انْطفاأُت ا

وقلْبي �َسالةٌ

على َقدرِّ نَْع�سي..

فهْل متُّ يوماً

لكي تْدفنوين؟..

وهْل كنُت َحّياً كَما يَنْبغي؟

كي اأرى وْرَد عا�سقتي

يف عيويِن!..

كاأيّن الغريُق

ألوُذ ب�َساٍل ِمَن الَغيِْم ا

أُّمي يُ�ْسبُه ا

ويُ�ْسبُه �َسْف�ساَفًة

يف َحنيِني..

❁     ❁    ❁

وجاَء الغزاةُ،

وقالوا: ُهنا

�سوَف تَبْقى

وتَْكرَبْ..

تَرى ما نَرى

أيّن ُعميُت غرَي ا

أُبْ�رِص الّدْرَب وملْ ا

اأْخ�رَصْ..

وقالوا: تعاَل

عايل وِطْر يف االأ

وكاَن َجناحاَي ِمْن َحَطٍب

وال�ّسنا يف عيويِن

..ْ تَك�رصَّ

وَقْعُت،

وَء بَْعُد أبْ�رِص ال�سَّ ومَلْ ا

..ْ وقلِْبي تَعرثَّ

يُّها الّنوُم!..
أ اأال ا

خْذيِن بَعيداً

أيُت، ْحلَم اإيّن را الأ

أتَبْعرَثْ.. ومَلْ ا
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حبل الغ�سيل

قلبان من�صوران على حبل الغ�صيل، م�صلوبان باملالقط املعدنية!

أنهما متباعدان.. اأحدهما يف الطرف الأمين من احلبل،  مَر �صوءاً ا يزي������د الأ

ي�رس، وحتتهما حار�س، يروح وياأتي ويداه خلف ظهره. خر يف طرفه الأ والآ

❁❁

ò
اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

جنيب كيايل

ق�ص�ص ق�صرية جدًا
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احل�ر�������سُ �سعيد ب�أنه َغ�َس������ل القلبني من 

!� احلب، ون�رشهم� يف الهواء ليجفَّ

القلب�ن ينتف�س�ن حتت املالقط، يح�ول 

خر.. اأن يبعث اإليه  كل منهم������� اأن يهم�س لالآ

ر�س�لة.

مّرت �س�عت�ن ثقيلت�ن. عند الع�رش ط�ر 

فوق احلبل ع�سف������وٌر دورّي اأزعجه امل�سهد، 

فقرر اأن يتح������دى احل�س�ر.. رمى الع�سفور 

�سيئ�ً م������ن بطنه على راأ�س احل�ر�س، فرك�س 

أثن�ء غي�ب  اإىل احلم�������م العن�ً الع�س�ف������ر. ا

احل�ر�������س راح الع�سفور وج�������ء اأكرث من مرة 

بني القلبني، نق������َل ر�س�ل������ًة متب�دلة، مل�سهم� 

ق�سم لهم�: اإنَّ 
بجن�حه، �سجعهم� بعيني������ه واأ

راأ�س احل�ر�س �سيبقى ه�دف�ً له.

❁    ❁    ❁

�شاربان

نَّ 
أ ال يعل������م ال�سيد اجل�ل�س قرب الن�فذة ا

هن�ك م�سكلًة بني �س�ربيه! 

على غ��سب�ن  طرف�هم� املرفوع�ن اإىل االأ

خر.. يتب�هي�ن كلٌّ منهم� على االآ

أن������� اأف�سُل منك  ق�ل الط������رف االأمين: ا

عند ال�سيد. ف�أ�س�بع������ه دائم�ً حويل.. تلعب 

ب������ي، ترفعني اإىل ف������وق، كاأن ال�سيد يريد اأن 

يو�سلني اإىل حاجبه!

ف�سل  أن������ا االأ ي�رص: بل ا ق������ال الط������رف االأ

عنده، فهو يخ�سني بق������در اأكرب من العطر، 

أك������رَث قبالتها على  ن حبيبت������ه ناهد تطبع ا الأ

ي�رص.  خده االأ

ول: اأنت مغرور تافه. �ساح الطرف االأ

أن������ت قليل اأدب  �س������اح الط������رف الثاين: ا

حتتاج اإىل تربية.

تاأهب الطرفان للمنازلة. يف تلك اللحظة 

آلة حادة،  آة ويف ي������ده ا نه�������س ال�سيد اإىل املرا

�سودين فوق  األقى نظرةَ وداع على ال�سيئني االأ

فمه، ومتتم: ال حول وال قوة اإال باهلل. تريدين 

ناهد اأن اأتخل�س منهما قبل اأن نتزوج.

بعد قلي������ل �سار طرف������ا ال�ساربني حتت 

املنادي������ل املت�سخة وق�س������ور الكو�سا والب�سل 

يف �سل������ة املهمالت، لكنهم������ا تابعا من هناك 

�سياحهما:

أنا اأغلى منك عند ال�سيد. - ا

أنا.  أنا.. ا - بل ا

❁    ❁    ❁
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هارموين

أنامل������ه على  ق������ال الع������ازف وا

وت������ار: املو�سيق������ى.. املو�سيق������ى  االأ

هارموين احلياة، هارموين الكون.

قال العا�سق وبني اإ�سبعيه وردةٌ 

حمراء: ال..ال. اإنه احلب.

ق������ال املهرج: لن اأحكي قبل اأن 

م للجمهور هذه الفقرة.  اأقدرِّ

بعد فقرته ان�رصَح احلا�رصون، 

زقزقْت �سحكاتُهم، قال: هارموين 

احلياة هذه ال�سح������كات املتاآلفة، 

تتداخ������ل  كرق�سات������ي،  تتماي������ل 

كاخليوط يف قبعتي، تطري كاحلمام 

بي�س فوق العامل كلرِّه. االأ

❁    ❁    ❁

يف الطريق

بنطنطات غزاٍل َقطَعِت ال�سارع، يلحقها 

�سعُرها الطويل!

م�سْت خطواٍت عل������ى الر�سيف، التفتْت 

رْت اأمراً مهماً، عادت  هي و�سعرها كاأنها تذكَّ

اإىل حافة الر�سيف لتوقف �سيارة.

كان على الر�سيف املقابل.

انخطَف اإليها يف تلك الربهة الق�سرية.

ر! أبدَع و�َسوَّ �سبحان َمْن ا

ز َد َولوَّ َز �سيئاً، َورَّ َر فيِك �سيئاً، كرَّ كوَّ

َفتََح العينني �سبَّاكني من ع�سل اجلبال!

رفَع القامَة اأجمَل من عود الق�سب!

هلك يا حلوة. تَ�سلمنَي يل والأ

�س������اً مثلما  الجع������َل اهللُ �سباَح������ِك م�سوَّ

�سِت حالتي هذا ال�سباح! �سوَّ

اأال تعلم������ني يا �سبيَّة اأن قلبي من خزف؟ 
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عظامي م������ن معكرونة؟ ظه������ري من طني؟ 

ٌب عل������ى نََف�س، ومابني  وحيات������ي نََف�������سٌ مركَّ

أيتُ������ِك ال�سهقَة  أ�سهق ح������ني را النََّف�س������ني قد ا

أن������ا مازلُت يف   وا
َّ
خ������رية، فتبكي اأمي علي االأ

الثانية والع�رصين! 

بعد حلظ������ة �ستغادرين، فاإذا �سمعِت عن 

�ساٍب َجَمَد يف مكانه على الر�سيف، مير به 

ر ال�سيارات فال  النا�س فال ي�سعر به������م! تُزمرِّ

ي�سمعه������ا! ال هو ح������ي، فيم�سي وال هو ميت 

أنا.. متثاٌل عيناه ال تريان اإال  فيُدَف������ن، فهذا ا

املكاَن الذي كنِت فيه!!

❁    ❁    ❁

كاريكاتري

املدي������ر كالطاوو�������س، ي������روي للموظف������ة 

اجلديدة �سريةَ اأجماده.

املوظفة تتابع ب�سغ������ف، ر�سُم الكاريكاتري 

هوايتُه������ا، وعيناه������ا تبحث������ان دوم������اً ع������ن 

مو�سوعات جديدة.

فُم املدي������ر طاحونٌة ال تتوق������ف! �سارباه 

ي�ساركانه يف الكالم! وحني و�سع رجاًل على 

رج������ل اأده�سها الت�سابه بينهم������ا وبني رباطِة 

������رْت: ياااه..  حذائ������ه املعقودة! ابت�سمْت، فكَّ

هذا مو�سوع رائع! 

علَّق������ِت املوظفُة مديَره������ا على احلائط 

يف اإحدى ع�������رصة لوحة مبعر�سها، التقطتها 

يام التالية.  ������ه يف االأ خالل حديثه الذي اأمتَّ

أم������ام اللوح�ات،  وملا جن������ح املعر�س، وقفْت ا

غمزته بعينه������ا قائلة: �سيدي ال اأعرف كيف 

أ�سكرك. حقاً اأنت مدير ممتاز! ا

❁    ❁    ❁

�سيامان

أذاُن الع�رص  ق������ال له �رصيكه يف املح������ل وا

يتهادى:

أبا ربيع، ال�سماء  - نحن يف رم�سان ي������ا ا

كل ال يكفي،  ر�س، ال�سيام عن االأ تنظر اإىل االأ

ل�سنُة مطل������وٌب منها اأن ت�سوم عن الكذب  االأ

�سعار اإىل 
أي�س������اً. ب�رصاحة اأراك تط������ري باالأ ا

أَ�سمعك تقول عن الب�ساعة الرديئة:  ف������وق، وا

فاخرة ال مثيَل لها يف ال�سوق! يا اأخي ا�ستقم 

مثلي يف رم�سان فقط.

ْت �سحنُة اأبي ربي������ع، دارْت عينه  احم������رَّ

احلوالء، كاأنه������ا تبحث مع عقله عن جواب، 

ثم َقدَح �سحكًة )ُمفرَبكة(، قال:

أبا عم������ر.. رم�س������ان تكاليفه  آخ ي������ا ا - ا

ي  أين نغطرِّ تك�������رص الظهر، واإذا مل نرب������ح فمن ا
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نفق������ات ال�سهر الكرمي؟! ث������م تعال اإىل هنا.. 

رجل )ُمَكْحَكح( مثلي بطلوع الروح اأ�سوم عن 

كل! تريدين اأن اأ�سوم اأي�ساً عن.... حراٌم  االأ

علي������ك يا حنون تكلفن������ي ب�سيامني يف وقت 

واحد، واهلل حرام، حرام!!

❁    ❁    ❁

اخلائب 

 مظلتَه يف البيت، 
َ
ال ي������دري كم مرة ن�سي

فبلَّله املطر!

أو بعده بكثري! كم مرة جاء قبل املوعد ا

كم م������رة حفَر الق�سيدةَ حرف������اً.. حرفاً 

قها! باإزميل عينيه، ثم مزَّ

أة،  كم م������رة اأحرَق البخوَر م������ن اأجل امرا

واأح������رَق اأ�سابَعه مع البخ������ور، لكنه بعد اأن 

�سارْت على م�سافة قبلٍة منه فرَّ هارباً!

❁    ❁    ❁

فراق

قالت له يف ر�سالتها: 

))زوج������ي الغايل ولي������د.. مل اأعد اأحتمل. 

أي������ام عمُر  أرب������ُع �سن������وات و�سه������ران وت�سعُة ا ا

الفراق! ق�سَف اهللُ عم������َرهُ بجاه امل�سطفى 

احلبيب. 

أنا يف �سورية،  لق������د اأخَذنا من بع�سنا..! ا

أن������َت يف )َقَطر( تعم������ل ميكانيكياً لت�سرتي  وا

أنني �رصُت  ق ا بيتاً لنا عندما تعود. هل تُ�سدرِّ

أَِمْن اأجل  اأكره ه������ذا البيت قبل اأن ت�سرتيه؟! ا

احليطان يخ�رص النا�ُس حياتهم؟! 

أم������ا زالْت عين������اك بنيتني، و�سعرك  آه.. ا ا

أم  أ�سود؟ اأما زل�َت تعرف اأن تق�ول: حبيبتي؟ ا ا

ن�سيَت الكلمة و�ساحبتَها؟ 

عل������ى اله������واء �ساأر�سل قبالت������ي يا وليد، 

وليتك تر�سل يل قبالت هوائية((. 

وقال لها يف ر�سالته: 

أن������ا مثلك اأمترمر.  ))حبيبت������ي �سو�سن.. ا

أك�������ره ال�سف������ر،  �سدقين������ي.. لق������د �������رصُت ا

واحلق�ائب، والبا�سات، والطيارات، وال�سفن، 

نها تُبِْعُد النا�َس عن بع�سهم، ولكْن ال بد اأن  الأ

ن�سرب من اأجل عيون البيت. 

اأ�سحَكتْن������ي، واأعجَبتْن������ي فكرةُ القبالت 

أنا اأجل�س عند النافذة كلَّ يوم،  الهوائية، وها ا

ت ن�سمة قلُت لها: تعايل.. هل معِك  وكلما مرَّ

قبلٌة من �سو�سن؟(( 

❁    ❁    ❁
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فاتورة

ت�سا جَر جيٌل �سابٌق مع الزمان! 

فرَّ اإىل احلانة.

أمَر باإ�سدال ال�ستائر كي ال ي�سعَر بقدوم  ا

النهار.

كان جمنوناً جداً..

�رَصَب فوق طاقته!

�َسِهَر فوق طاقته!

رق�َس مع ال�ساقيات حتى �سئم!

اأطل������َق اأ�سابعه وراء نعومة الغلمان، �سئم 

أي�ساً! ا

ى، غط�َس يف براميل النبيذ! تعرَّ

أكَل كثرياً.. ترنح كثرياً!  ا

فعَل ما مل تره عني!

وملا طالبوه بفاتورة احل�ساب مدَّ يده اإىل 

جيبه، مل يجد ما يكفي!

أر�سل الفات������ورةَ اإىل جيل الحق  تثاءَب، وا

أبنائه!. هو.. جيُل ا

¥µ
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�إىل �ل�صديق �لر�حل ميخائيل عيد/رفيق رحلة �إىل بلغاريا.

، وكالهم���ا  اجلم���ال  ه���ي  واحلقيق���ة   ، ه���و احلقيق���ة  اجلم���ال  »اإن 

احلياة«. 

 )كيت�س(

قلت لها: 

� من������ذ �لبد�ية �صاأعرتف لك: مل �أقم بزيارت������ي هذه لبالدك، لغاية يف نف�صي، 

❁❁

ò
اأديب وقا�س من �سورية.

العمل الفني: الفنان وليد احل�سيني.

❁

حم�سن يو�سف

عا�شـق مـن ال�شـرق
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أو روما  أو باري�س � وكنت �أحلم بزيارة لن������دن �

�أو مو�سك������و، لي�س حباً بهذه �مل������دن �إطالقاً، 

أب������وح به فيما بعد، فاأنا  �إمنا ل�سبب �آخر، �سا

كما ال تعرفني، من ب������الد زنوبيا، وكليوبرت�، 

و�سمري �أمي�س، وبلقي�س، ون�ساء كثري�ت، رمبا 

مل ت�سمعي بهن.. 

قاطعتني �ساحكة: 

أتقن �للغة  أن������ت، �أين � � رمب������ا ال تع������رف �

أك������ر، وترجمت ق�س�ساً  أو � �لعربي������ة. مثلك �

ورو�يات لكّتاب من بلدك، وكلفت مبر�فقتك 

بناء على رغبتي �ل�سخ�سية، وقد قر�أت بع�س 

�أعمالك، وفكرت برتجمة ما �أعجبني منها. 

أة ر�ئعة  ت فرحاً. يا لها م������ن �مر� �مت������الأ

أو �أخطاء  ، تتح������دث بلغتي من دون ع�������ر �

، و�سترتج������م م������ا ر�ق له������ا م������ن ق�س�سي. 

ألتق������ي مبثل هذه  أّي م�سادف������ة �سعي������دة �أن � �

أة؟..  �ملر�

��ستن������دت �إىل �أح������د ج������در�ن �لق�������ر 

أتاأّمل  مرب�ط������وري  ،يف �سوفيا، ورح������ت � �الإ

�لوجه �لذي يتكلم، عرب �بت�سامة وال �أحلى.. 

� ي������ا �هلل.. ما �أجملك دكت������ورة )لوت�س(. 

أكت�سف ذلك؟  كيف مل �

�سحكت ثاني������ة، و�أم�سكت يدي، لتقودين 

مبتعدة عن �لق�ر �لعتيق:

� تذّك������ر ما قاله )كيت�������س( حول اجلمال 

ن، فعلينا اللحاق  واحلقيق������ة واحلياة، اأما االآ

بطائر جبل فيتو�سا، قبل اأن ينطلق. ت�ساءلت، 

م�ست�سلماً لدفء يدها: 

������ل �سع������ود اجلبل، على  � طائ������ر؟. اأف�سّ

قدام.  االأ

أنفا�سها احلارة بالعبري: غمرتني ا

أيه������ا ال�رصقي. �سنمتط������ي )التلفريك(  � ا

الطائ������ر، ونط������ّل منه على اأجم������ل الغابات، 

عقود �سوفيا اخل�رص.. 

أة. �سوته������ا. مفرداتها  اأحببت تل������ك املرا

اجلميل������ة. مالحمها التي تلت�س������ق بالقلب ، 

وتنرث �سذاها على الروح واجل�سد:

أيتها اجلميلة. أ�سعر باخلجل ا � ا

تركتها م�ست�سلماً، تع������رب بي، �سيل املارة، 

اإىل مركز االنطالق..

❁    ❁    ❁

حلّق بنا )تلفريك( �سوفيا باجتاه ال�سماء. 

تخّيلت اأين اأطري ف������وق حدائق بابل املعلقة، 

عابراً مملك������ة الزباء واأهرام������ات اخناتون، 

وعقود �سوفيا تلفني بو�ساح اأخ�رص. 

كانت )لوت�س( تبت�س������م، وتتاأّملني مبحبة 

نقية. قلت، وكانت يدها ما تزال تقب�س على 

يدي: 
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أنا �سعيد جداً.  � ا

كربت ابت�سامتها: 

� اأرى ذلك. لعل �سوفيا اأجمل 

م������ن املدن التي حلم������ت بزيارتها، 

أن������ا كذلك، اأجمل من  ورمبا كنت ا

فلوت�س  ذكرتهن،  اللوات������ي  الن�سوة 

هي  واحلقيقة  حقيق������ة،  و�سوفيا 

اجلمال، وكالهما احلياة .

ح������ّط الطائ������ر اجلمي������ل، يف 

رحاب القم������ة، وغادرناه كعا�سقني 

امتلكا حرية اأن يختارا. 

اخرتنا مكان������اً، ي�سع العا�سمة 

البلغارية، اأمام نظراتنا وابت�ساماتنا 

أ�سواقنا. قالت:  وا

ن.. حّدثن������ي عن �رصقك  � واالآ

وملكاتك اجلميالت. 

أق������ول لها: اأنت اأجمل امللكات،  وددت اأن ا

لكني مل اأفعل. قلت: 

� ال�رصق.. ي������ا عزيزتي، مهد احل�سارات 

ن�سانية، وينبوع القيم وال�رصائع.  االإ

أة كم������ا اأعطى الرجل، واأخذ  اأعطى املرا

غريق �سفات الن�ساء املوؤلهات فيه، وعبدوا  االإ

الزهرة )افرودي������ت وفينو�س( وهما ت�سبهان 

آلهات ال�رصق  )اإنانا( و)ع�ستار( وغريهما من ا

القدمي. 

اأما الن�سوة اللوات������ي ذكرتهّن من بالدي، 

باطرة  فه������ّن مل������كات، قلدته������ّن مل������كات االأ

والقيا�رصة، يف مو�سكو وروما ولندن وباري�س، 

أوّد ذلك،  املدن التي حلمت بزيارتها، وكنت ا

آثار وبقاي������ا، كما تركت  رى م������ا تركن من ا الأ

ملكاتنا العظيمات. 

قاطعتني وقالت:

أة،  أة فق������ط، لكن املرا � لي�������س ال�رصق امرا

أدبية،  كما ق������راأت فيما تكتبون م������ن اأعمال ا
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أو تاب������ع مملوك، وال  أو �سلعة ا هي راق�س������ة ا

متلك من اأمرها �سيئاً، فال راأي وال حرية وال 

حقوق، يف اأمور حياتها كافة.. 

قاطعتها، كما فعلت: 

� هن������اك جماعات وق������وى، تتخذ بع�س 

أة، لكننا ك�رصقيني،  املواق������ف اخلطاأ نحو املرا

خرى التي حّولت  ر�س االأ نتمّيز عن جهات االأ

أو داعرة، فما زلنا  آلة ا أو ا نثى اإىل عامل������ة ا االأ

نح������رتم اأمهاتنا واأخواتن������ا وبناتنا، وهذا ما 

�رص عندكم.  تفتقده االأ

�سحك������ت، ث������م رفعت يده������ا يف وجهي، 

قائلة:

� اأظنك اأغفلت ع������ن ق�سد، �سفة رابعة 

أة، فلم متنح الزوجة االحرتام.  للمرا

قلت لها �ساحكاً: 

أنا اأدعوك اإىل رحلة،  أن������ت ذكية جداً، وا � ا

تتعّرف������ني خاللها على ال�رصق، كزوجة لرجل 

�رصقي.. 

احت�سنت يدي، بيديها االثنتني: 

أة  أنا اأقبل دعوتك، �رصيطة اأن اأكون املرا � وا

الوحيدة لدي������ك، ولي�س كما تن�ّس �رصائعكم، 

بالن�سبة لتعدد الزوجات، واأن اأكون حرة، يف 

أ�ساء.  العودة اإىل بلدي، متى ا

�سحبت يدي من اأ�رص يديها:

� ه������ا اأنت تخالفني �رصيعت������ك التي توؤكد 

على الت�س������اق الزوجني، كما تلت�سق ال�سماء 

ر�������س، اإ�سافة اإىل و�س������ف �رصيعتي، مبا  باالأ

لي�������س فيها، فاحلديث ع������ن التعدد كقاعدة 

خطاء املتعّم������دة، فقد ا�سرتط امل�رّصع  من االأ

وج������وب العدالة يف ه������ذه العالقات، وح�سم 

م������ر بجملة )ول������ن تعدل������وا(، اأي االكتفاء  االأ

أم������ا مو�سوع الع������ودة اإىل  بزوج������ة واح������دة، ا

بالدك متى �سئ������ت، فهو مو�س������وع نت�سارك 

أنا واأوالدنا القادمون، ويجب اأن  في������ه. اأنت وا

تدركي اأن حياتنا حتكمها جمموعة من القيم 

ول،  االجتماعية، تتيح يل القبول بال�رصط االأ

�رصة التي  ������ظ على الثاين، خل������ري االأ
ّ
والتحف�

�سنعمل معاً، لتك������ون قوية متما�سكة، ت�سمد 

حداث والزمن..  اأمام االأ

أ�سه������ا، و�سفتاه������ا تختلج������ان،  ه������ّزت را

ونظراته������ا تتج������اوز وجه������ي، غا�سبة ورمبا 

حماي������دة، عابرة ت�ساري�������س �سوفيا الهادئة، 

أنها مل  أق������دام جبل فيتو�س������ا، واأدركت ا حتت ا

ت�سع������ر بقناعة اأو جتاوب، م������ع اأفكار كاتب 

يفّك������ر بكتاب������ة ق�س������ة، على �ساكل������ة توفيق 

أو الطيب �سالح  احلكيم وع�سفوره ال�رصقي، ا

وموا�سم هجراته.. 

❁    ❁    ❁
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¥µ

لتني 
ّ
.. عندما غادرت مدينة �سوفيا، قب�

)لوت�س (، وملح������ت يف عينيه������ا دموعاً تاأبى 

ال�سقوط. 

لّوح������ت يل بيديه������ا االثنت������ني، بع������د اأن 

�سلّمتني مغلفاً �سغ������رياً، واختفت يف فو�سى 

امل�سافرين.

.. يف الطائرة، ق������راأت ما كتبت )لوت�س( 

بخط جميل: 

»م������ا كان يجب اأن نف������رتق، لكن ذلك ال 

يام  يعن������ي نهاية حياة، فلنحتف������ظ بذكرى االأ

اجلميل������ة الت������ي اأم�سيناها مع������اً، فقد كنا 

�سع������داء، وه������ذه حقيقة ال ميك������ن نكرانها، 

أننا  وتوؤكد مقولة �سديقنا )كيت�س (، ويكفينا ا

أو  ع�سنا مفردات كلماته، بحرية ودون قيود ا

م�رّصعني. 

وداعاً ي������ا �سديقي، فاحلي������اة �ست�ستمّر، 

أي�ساً. نع�سق كل ما هو جميل،  ون�ستمّر نحن ا

ونعي�س حقائ������ق بحجم اأفكارن������ا وظروفنا، 

ولعلنا نلتقي، فاأنا اأحب ال�رصق، كما حتّبه. 

أيها العا�س������ق الذي اختطفت  قبالت������ي.. ا

قلبي.. لوت�س«.
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-1-
وبعد!...

ف������اإين مل اأنقطع, مع ما ي�صَغلن������ي يومي كله, عن مواالة ال�صحافة مبا كنُت 

أكتب������ه, يف املراجعات اليومي������ة ال�صغرية, من مثل اخلاط������رة التي نُ�رشت يف  ا

ا�صتقبال عيد الفطر )1999(, وقلُت فيها:

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

وَبعــــْـــد!..

�شرت د. عبد الكرمي الأ

❁
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أ�س������األ نف�سي اأحياناً: م������ا الذي ينبغي  »ا

يام, وقد زحمتْنا  اأن يعني العي������د لنا هذه الأ

ح������داث, واأ�سب������ح النا�������س, يف �ستى بقاع  الأ

ر�������س, يَرون ما ينزل بنا من �سور الهوان,  الأ

وم������ا ي�سي������ب مدنن������ا الت������ي عِب������ق بذكرها 

أل������وان التدم������ر, واأ�سبحْت  التاري������خ, م������ن ا

مقد�ساتنا ب�ساعة تُ�سام يف �سوق ال�سيا�سات 

العاملية... هذا, ونح������ن ن�سغل, من خطوط 

املوا�س������ات, اأهمها, ون�س������ل ما بني امل�رشق 

ر�س, ونعّد  واملغرب, ومنتلك اأغلى ثروات الأ

اأ�سعاف ما تَعّده بع�������س قوى العامل الكربى. 

ويف تاريخنا ق������وة ح�سارية دافعة ل يجهلها 

أنف�سنا, وعِجزنا عن  اأحد. ولكنا ُغلبنا على ا

فهم الع�رش, وتنازعن������ا وت�ساكينا, وا�ستطبنا 

ال�سياح على املنابر.

نتُها تعليقاً على  ومثل اخلاطرة التي �سمَّ

وقوع »جمعية العادّيات« )1998(, بعد البحث 

أبو  والدر�������س, على مكان الدار التي �سكنها »ا

أيام الدولة احلمدانية, يف  الطي������ب املتنبي«, ا

»�سويقة علي, قريباً م������ن باب قّن�رْشين«, يف 

مدينة »حلب«.

خرى التي كتبتها )1994(  واخلاط������رة الأ

بعن������وان »بع�������س التمني������ات«, وتناولُت فيها 

مو�سوع النظافة يف مدننا, فقرنتُه مبا راأيت 

منه������ا يف بع�س م������دن الحت������اد ال�سوفييتي 

»بطر�س������ربغ: ليننغ������راد«, ويف »ميونيخ« من 

ملانية.  املدن الأ

وكنُت عر�ست للمو�سوع نف�سه، من جانب 

آخ������ر، يف خاط������رة كتبتها قبله������ا، )1993(،  ا

قلُت فيه������ا: »ن�ساأل عن نظافة ال�سوارع؟ فما 

ن�سان الذي ميدُّ ال�سوارع ويزرع  نق������ول يف االإ

اأ لنا اأن  �سجار؟ كي������ف يتهيَّ عل������ى حوافيها االأ

نف�سل بينه وبينها؟ اأمتنى اأن مندَّ معنى هذا 

ن�سان الذي  أ�سبوع النظافة، ليَ�َسع االإ �سبوع، ا االأ

�سل، فيكون من معانيه: نظافة النفو�س  هو االأ

�سى، وت�سلُّط  همال والت�سيب والرُّ من دن�س االإ

هواء، واخت������الل املوازين، واال�ستهانة بكل  االأ

ما ال يحقق ال�سالح اخلا�س، َذهاباً منَّا اإىل 

أنه، يف  ن الع������امَّ ال �سلة له باخلا�س... مع ا
اأ

النهاية، يعود اإليه«!

وعل������ى هذا النحو، تناول������ُت مو�سوعات 

اأخرى اجتماعية واقت�سادية وثقافية عامة، 

عر�سُت له������ا بتف�سيالتها املث������رية، وخلطُت 

فيها البعي������د بالقريب، على مث������ال خاطرٍة 

بعن������وان »غرائ������ب 1990«، واأخ������رى 1988، 

بعنوان »روؤو�س اأقالم«، متثرِّل خللط اخلا�س 

بالعام، وقلُت فيه������ا: »�ساألُت اأحد املوظفني، 

من زمالء الدرا�سة القدمية: 

�سوة؟  - ما الفرق بني الهدية والررِّ

فقال: ب�سفتك م������ن اأ�سحاب النحويني، 

فهو كالفرق بني الَبَدل وعطف البيان«!

و�ساألتُ������ه: م������ا الفرق بني م������ا يدخله من 

طريق املرتَّب، وما يدخله من طريق غريه؟
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�سافة،  فقال: »هو كالفرق بني املجرور باالإ

واملجرور بحرف اجلر«!

ألت������ه يوماً: ما الف������رق، يف راأيك، بني  و�سا

ال�رصف والنحو؟

فاأجاب: ه������و كالفرق بني اأن تقعد خلف 

املكتب، وبني اأن تقف اأمامه«!

وكان م������ن اآخر ما كتبت������ه، تعليق بعنوان 

»كالم يف كالم«، دار من حول ورقٍة ُوزرِّعْت يف 

حلب )1999(، بعن������وان: »ال تقولوا وقولوا«، 

حوا فيها  أو يُف�سرِّ أراد اأ�سحابها اأن ي�سححوا ا ا

������ة و�سياغاتها  بع�س مف������ردات اللغة املحكيَّ

الدائرة، على مثال:

������ا...... وقول������وا:  »ال تقول������وا: اأج������ا لََعنَّ

زارنا«.

»وال تقولوا: خدعتَك باهلل...... وقولوا: 

أ�ساألك باهلل«. ا

وافتتح������وا فيه������ا، اإىل جان������ب التف�سيح 

ألفاظاً  والت�سحيح، حقاًل اآخر، جمعوا فيه »ا

أرادوا بها اأمثاالً و�سياغات ال  يجب هجرها«، ا

أو »تدل على االنهزامية«،  ي�ستطيبها ال�سامع، ا

كما قالوا، على مثال: 

»الكفر بوقتو ت�سبيح...« 

أو »اإذا ِرْدت ت�سرتيح... اإ�س ما �سْفت قول  ا

ْمليح«! 

أريد، من باب الرتويح،  وقلُت يف كلمتي، ا

أداع������ب اأهلن������ا يف دم�س������ق وحل������ب على  اأن ا

ال�س������واء: »وهم ي�سمعون َم������ن يقول: »تق�سد 

 فيق�سي لك حاجتك، وال يك�سب مع 
َّ
احللبي

هذا ر�ساك! وتق�سد الدم�سقي فال يق�سي 

لك حاجت������ك، ويفوز، مع ه������ذا، بر�ساك«! 

موهبة مل مُينحها احللبيون... هكذا يقولون 

ن بلدهم ال ماء يجري يف نهرها  نف�سهم، الأ الأ

ب نفو�������س اأهلها...واإىل هذا  املنقطع، فريطرِّ

يعيدون كالم َمن يتهمهم بجفاء لهجتهم«! 

خرية:  ث������م ختمُت كلمت������ي بالدعاب������ة االأ

»ما اأدري م������ا الذي دفعن������ي اإىل كتابة هذا 

عجاب بالفكرة وَمن خطط لها  احلديث: االإ

أنفق من مال������ه يف ن�رصها، اأم  ودع������ا اإليها، وا

الطراف������ة التي اأح�س�سته������ا فيها؟« وما اأدري 

م������ا يقول بع�س َمن يق������راأ هذا احلديث من 

أم يذمه؟...  أنا منهم: هل ميدحه ا احللبيني، وا

أو يقول ما  أم لعله يقول: »ا�ستنوق اجلمل«، ا ا

ق������ال الفرزدق: »اإذا �ساحت الدجاجة �سياح 

الديك فاذبحوها«!

أثار الكالم جمموعة م������ن الردود، غاب  ا

مر  عابة فيه. وانتهى االأ عن بع�سها خط الدُّ

اإىل اأن قال يل رئي�س التحرير، يف َخلوة جاّفة، 

وا اإليه اأين رميُت اإىل  نا�س������اً د�سُّ
أ أّن ا واأح�سب ا

اإحراجه فيما كتبُت:

- »النا�س، على ما يبدو، ال يتقبلون هذا 

النوع من املُزاح«!

انقطعُت، بعدها، عن كتابة هذه الزاوية 



217 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

ـــد!..
ْ
وَبعــــ

ت م������ا يقرب من  �سبوعي������ة الت������ي ا�ستمرَّ االأ

َعقدين، واجتهُت اإىل ما اجتمع لديَّ من مواد 

الكت������ب والدرا�سات، وما ن�رصتْ������ه ال�سحافة 

من املق������االت واخلواطر واأطراف املذكرِّرات، 

ومراجعته������ا،  جتميعه������ا  عل������ى  فانكبب������ُت 

واأخرجتها يف كتب متتابعة.

أنعم ب�سفاء  ووجدتُن������ي مبا انتهيت اإليه، ا

�سي������اء من ح������ويل، فقد �سقَّ  النظ������رة اإىل االأ

�رصة، طريقه،  امل�سفى ال������ذي �سّميناه با�سم االأ

واأعيد تاأثيث������ه وجتهيزه باأح������دث املعدات. 

واجتمعن������ا على النهو�س ب������ه نه�سة وا�سعة، 

خ�ساب  أ�سبابها برتخي�س ق�سم االإ ا�ستكملْت ا

نابيب فيه.  واأطفال االأ

وفرغ������ُت معها للوفاء ملَن رحل من حويل 

�سدقاء، ف�سارك������ُت يف تاأبني مي�سيل  م������ن االأ

أدي������ب )2004( ال������ذي عرفتُ������ه ونحن على  ا

أب������واب اجلامع������ة، مل ندخلها بع������د. وزرته،  ا

م������ع �سديق������ي عا�س������م البيط������ار، يف قريته 

اجلميل������ة )مرمريتا(. وعا�س������م الذي رحل 

بع������ده )2005(، فبكيته يف قاعة جممع اللغة 

العربية بدم�سق، ب�سفت������ه ع�سواً فيه، وفاًء 

عوام الطويلة خيوطها.  ملودٍة ن�سجت االأ

-2-
آخ������ر، فقمُت، مع  ث������م اجتهُت اجتاه������اً ا

�������رصة، بزي������ارة م������دٍن مل اأزرها م������ن قبل،  االأ

أياماً يف مدينة  ق�سيُت، يف الطريق، اإليه������ا ا

»حم�س«، فزرنا امل�سفى الذي افتتحتْه ابنتي 

طبيبة التوليد فيها، وترّي�سنا يف متنزهاتها 

القريبة ومنتجعاتها يف القرى املحيطة بها. 

دة، مدينة  وكنا قبلها زرنا، يف منا�سبة حمدَّ

»حماة«، ف�سهدنا بع�������س القوارب ال�سغرية 

أنَّا  أثارتنا روؤيتها حتى كا تع������رب العا�سي فيها. ا

نرى ما مل نكن نتوقع اأن نراه، على هذا البعد 

أتاأمل الناعورة،  القريب م������ن »حلب«! وقفُت ا

وقد اأذكرتْني ناع������ورة »ُمر�سية« التي اأقامها 

ندل�س«. وتواردْت على ذاكرتي  العرب يف »االأ

أبيات( بع�س املواويل التي  اأمامها خان������ات )ا

دارت من حولها، و�سكواها من ق�سوة امل�سري 

الذي انتهت اإلي������ه، حتمل املاء وتدور به ليَل 

نهار:

َجْر.. »قالت: َوين كنت رو�سة وكاْن علّي �سَ

م فروعي وجابوين َت�سيل املاي«! ق�سُّ

أي�ساً نه�سة البناء ال�ساملة يف  أثارتني ا وا

مناط������ق بلغ العمران فيها ح������داً ن�ساأت معه 

اأحياء جديدة اأخرج������ت »حماة« من نطاقها 

املعهود زمناً طوياًل.

ألقي������ت كلمت������ي، يف الن������دوة التي كانت  ا

يومذاك تقام فيه������ا، اإحياء لذكرى �ساعرها 

»وجي������ه الب������ارودي« ال������ذي قال في������ه اأحد 

مريديه: »يزور املرء حماة لغر�سني: »اأن يرى 

العا�س������ي وي�سمع �ساعرها البارودي«! �ساعر 
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ع������ذب، ح������ار الروح، م������رح يحب 

احلي������اة، اأ�سناه ج������و املحافظة يف 

مدينته، بعد اأن عرف الطالقة يف 

أي������ام درا�سته يف جامعتها  بريوت، ا

مريكي������ة، ونِعيمه باأجواء احلب  االأ

أنه  أ �سعره، ا فيه������ا. يخيَّل ملَن يق������را

يو�سك اأن ي�سري يف �سوارع »حماة«، 

ي�سي������ح يف النا�س م������ن حوله، اأن 

وا عن عنقه اخِلناق! وهو، مع  يفكُّ

هذا، يحب مدينته ويتغنى بجمالها 

وم�ساهدها!

اأواخر  خرجنا بعد ذل������ك )يف 

�سي������ف 2006( فزرن������ا ا�ستانبول. 

كن������ا يف عيد الفط������ر، ومعنا دليل 

الرحل������ة، �ساب ترك������ي ذكي مرح، 

يجي������د العربية اإىل حّد، اأخذ يعيد 

علينا، ونحن ماأخ������وذون مبا نرى 

من حولنا، ما يقوله الفرد الرتكي يف ال�سوق، 

وهو يقلرِّب م������ا يُعر�س عليه م������ن حاجاتها، 

فيغرقن������ا بال�سح������كات. وكان، من اأجمل ما 

بحار يف م�سيق البو�سفور الذي  نعمنا به، االإ

يف�سل بني القارتني، فقد عربناه يف ال�سباح، 

وطيور النور�س حتيط بن������ا ُزرافات، تغم�س 

أنا  اأجنحتها يف امل������اء وحتلرِّق فوقه. ذكرُت، وا

أتاأم������ل اجل�رص املعلق فوقن������ا )ج�رص َغلَطه(،  ا

قول �سوقي وهو يعرُبه، يف �سورته القدمية:

م������ن������ني راأي���������������ُت ج�����������رصًا اأم�������������رَي امل������وؤ

ع��ل��ي��ه! وال  اط  ال�������������رصِّ ع���ل���ى  اأُم�����������رُّ 

آيا �سوفي������ا(، يف �سورته  وزرنا جام������ع )ا

آل اإليها، وم�ساجد ا�ستانبول  التاريخية التي ا

الرائع������ة )ال�سليم������اين، وال�سلط������ان �سلي������م، 

زرق« مباآذنه  اأحمد »امل�سج������د االأ وال�سلطان 

ن�ساري( وق�سور  أبي اأيوب االأ ال�ست، وجامع ا

خلفائها الفخمة، ومتاحفها. عربنا �سواحيها 



219 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

ـــد!..
ْ
وَبعــــ

اجلميل������ة، ونفو�سنا عامرة ب�س������ور التاريخ. 

أنا اأدخل خمدع ال�سلطان  وكان تاأثري �سديداً وا

عبد احلميد الثاين، )يف ق�رص دوملا بهجة(، 

ل�سلته باأيامن������ا. حلظنا نه�سة ال�سياحة، يف 

�ستى مراحلها. ركبنا القطار الكهربائي املعلَّق 

»التلفريك« اإىل اجلبل، يف )بور�سة( عا�سمة 

الك�ستناء  أ�سج������ار  وا القدمية،  مرباط������ورة  االإ

نا من اجلانب������ني. رحلنا، يف البحر، اإىل  حتفُّ

جزي������رة )بيوك ق�سا( التي زرتها قبل ن�سف 

أينا احلمام يحطُّ على اأر�سها. جلنا  قرن، فرا

فيها بعربة تقودها داّبة، كان وقع حوافرها 

أنف�سن������ا نغماً يتوافق  ر�س يولرِّد يف ا عل������ى االأ

ألوان الطبيعة  مع ما ن�سهد من حولن������ا، من ا

املتنا�سقة، يف الرّب والبحر.

 وكان������ت �سبقْت ه������ذه الزي������ارة زيارتنا 

الطويل������ة ملدن ال�ساطئ الرتك������ي على البحر 

بي�س، و�سلنا فيها اإىل »اأنطاليا«. وق�سينا  االأ

وقتاً يف »ِعينتاب« و»َمر�سني«، بعد اأن عربنا 

يف حلب  �سكندرون«، َم�سِ بع�س مدن »لواء االإ

من قبل، ووقفنا على العا�سي فيها، فذكرت 

أنا  موقفاً، للطفل الذي كنتُه، وقفته عنده، وا

تتبَّع ال�سابحني في������ه، واأرى اأحدهم يطوف 
أ ا

عل������ى ظهره فيه، ويف اإح������دى يديه نارجيلة 

ينفث دخانها فوق مياهه!

 ،)2006( نف�سه������ا  ال�سن������ة  يف  وزرن������ا، 

»تون�������س«، فمكثنا يف بع�س مدنها: »�سو�سه«، 

و»احلمامات«،  و»قرط������اج«،  و»الق������ريوان«، 

و»املن�ست������ري« الت������ي ت�سم �رصي������ح »احلبيب 

بورقيبة«. �رصيح فخم يليق بالرجل الذي قاد 

ن�سالهم، يف مواجهة املحتّل الفرن�سي. وقفُت 

اأمام������ه اأمتاّله، فذكرت موقف������اً من مواقف 

�ساحبه اخَلطابية يف »حلب«، وقد جاءها، يف 

نهايات احلرب العاملية الثانية، يدعو العرب 

اإىل الوق������وف بجانب »تون�������س« حتى حُتقق 

ا�ستقاللها، فوقف خطيباً يف مقرٍّ قريب من 

جام������ع »العثمانية« فيها، ونح������ن، يومذاك، 

عدادية، �سمعوا مبجيئه،  ِفتياٌن يف املرحلة االإ

وقدموا لي�سمعوه. فلما اأخذتْه احلما�سة زلَّت 

به قدمه عن املنرب، فوقع، وطار طربو�سه عن 

أ�سه، وعيوننا تالحق������ه يف خوف واإ�سفاق.  را

أين������اه ينه�س في�ستوي عل������ى املنرب، وي�سورِّي  را

طربو�س������ه، ويعاود كالمه من حيث انقطع، مل 

يك������رر كلمة منه، ومل يُتَْعِت������ع فيه، كاأن �سيئاً مل 

له عنه!  يعطرِّ

حلظنا، يف اإعج������اب بالغ، ونحن نطوف 

م������ع الدلي������ل، نه�س������ة ال�سياح������ة يف تون�س. 

فقد تكوَّنت جمموع������ات من فنادق ال�سياحة 

الفاخ������رة، �سهدنا ال�سيَّاح القادمني اإليها من 

�سواط������ئ البح������ر القريب������ة، يف ال�سمال، من 

»اإيطاليا وفرن�سا«، نراهم يف �ساالت الفنادق 

وممّراته������ا، ونراه������م ونحن نقط������ع الطرق، 



ـــد!..
ْ
وَبعــــ

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 220

م�ستلقني بلبا�س البح������ر، ينعمون بحمامات 

ال�سم�س، يف احلدائق وال�ساحات العامة.

ووجدنا َمن حولنا من التون�سيني ظرافاً 

ياألف������ون ال�سيَّاح ويتبادل������ون الطرف معهم، 

������ون يف  وي�سوغونه������ا له������م اأحيان������اً، فيد�سُّ

كالمهم، مع ال�سيَّاح العرب، وهم ي�سحكون، 

������ة التون�سية، من  بع�س������اً من م�سطلح املحكيَّ

مثل »بَْر�َس������ه« و»يَْعيْ�َسك«، بغية تذكريهم مبا 

يقابلها من حمكيَّاته������م العربية. ومل�سنا �سدة 

قطار العربية  التفاتهم اإىل م������ا يحدث يف االأ

خرى، يتناقلون اأخبارها، ويعلقون عليها،  االأ

وال يخفون خيبتهم م������ن بع�س ما ي�سمعونه 

منها، يف الف�سائيات العربية والغربية!

جام������ع  زرن������ا  العا�سم������ة  »تون�������س«  يف 

أ�سم������اء بع�س َمن  »الزيتون������ة«، فا�ستع������دُت ا

جوا فيها من اأعالم النه�سة، و�ساركوا يف  تخرَّ

مة الفكرية. وزرنا، يف »القريوان«،  نه�سة االأ

جام������ع الفتح، جامع »عقبة بن نافع«، و�رصَّنا 

اأن تق������وم اإىل جانب������ه »وكالة اإحي������اء الرتاث 

والتنمية الثقافية«. وطفنا باأ�سواق »�سو�سة« 

ع������ات ال�سياحية  �سبانية، واملجمَّ وقلعته������ا االإ

ام������ات«، وامل�������رصح الروم������اين يف  يف »احلمَّ

َقرطاج، وقلعتها، فذكرنا ما�سي الفينيقيني 

والقرطاجيني، وبطله������م »هانيبال« من قبل 

امليالد!   

أثينا«،  وزرنا، يف ال�سنة التالية )2007(، »ا

أراكوب������ا« و»هدرا«.  فطفنا ببع�������س قراها »ا

وحملتن������ا الباخرة اإىل بع�س اجلزر اليونانية 

أتي������كا« و »اإيجيتا«، فوقفن������ا على معابدها  »ا

أبول������و« املقد�س.  آثاره������ا »دلف������ي« ومعبد »ا وا

آثارها  وكنا ال نكتفي، اأحياناً، باالقرتاب من ا

كروبول« واأطالل  الكب������رية العالية، مث������ل »االأ

»البارثين������ون«، فنتاأملها م������ن القرب والبعد، 

أ�سماء »بركلي�س« و�سعراء  وتتوارد علينا معها ا

أ�سماء مفكريها  غريقية الِعظام، وا الدراما االإ

»�سق������راط« و»اأفالط������ون« و»اأر�سطو«. وزرنا 

أثينا«. واأجل�سونا  ج »ا وملبياد« ومدرَّ ملعب »االأ

يف الليل ف�سهدنا بع�س الرق�سات ال�سعبية. 

ه������ي، يف النهاية، زيارة خيَّم������ت علينا فيها 

اأج������واء التاريخ البيزنط������ي مبعطياته بالغة 

التاأثري.

-3-
ينا )2005(  دَّ

أ  وكنا، قبل هذه الزيارات، ا

فري�سة احلج، ومعنا ابنتنا الكربى، الطبيبة 

أنزلتنا  املولرِّ������دة اأي�ساً، يف جمموعة �سغ������رية ا

أينا بع�س من ق�سد  على قرب من احلرم، فرا

احلج يبيتون يف ال�ساحات العامة وطرقاتها، 

ي������ة الكرمية:  أنف�سن������ا عن معنى االآ ألن������ا ا ف�سا

»وهلل على النا�س ِحج البيت من ا�ستطاع اإليه 

�سبي������ال« )اآل عمران(: هل تعني القدرة على 



221 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

ـــد!..
ْ
وَبعــــ

أم ت�سمل معها  ال�سف������ر واالرحتال فح�ْس������ب، ا

القدرة على املبيت الكرمي؟ 

وافتقدنا، من وجوه اأخرى، بع�س غايات 

احلج، عدا تاأدية الفري�سة: تبادل الراأي يف 

اأحوال امل�سلمني اليوم، يف �ستى ديارهم، مبا 

يعن������ي كونه موؤمتراً �سنوي������اً عاماً تُطرح فيه 

ق�ساي������ا امل�سلمني، من وجوهه������ا كلها. ولكنا 

�سباب! رنا االأ ذكرنا ما نحن فيه فقدَّ

أنا اأطوف  خط������رْت يل خواطر اأخ������رى وا

ْت يل ق�س������وة التكوي������ن يف  مبك������ة، اإذ تب������دَّ

طبيعته������ا، واأحجارها ال�سود، وتطاول بع�س 

ة روؤو�سها. فارت�سمت اأمامي  مرتفعاتها، وحدَّ

�سور تاريخية موؤثرة من معاناة النبي »عليه 

ال�س������الم« يف مواجهة امل�رصكني م������ن اأهلها، 

ة عداوتهم وق�سوتها، فهمُت معها فهماً  وحدَّ

اأعمق لطف التدب������ري يف الهجرة اإىل املدينة 

املنب�سطة املفتوحة على احلقول يف اأطرافها 

املمتدة املزروعة.

ر�س الت������ي �سهدْت موقعة  أي�ساً االأ زرنا ا

روها خوفاً م������ن اأن يعمد  أُُح������د«، وق������د �سوَّ »ا

زائروها، من امل�سلمني، اإىل اقتالع بع�سٍ من 

لُت راأ�س اجلبل املطّل  مَّ
اأحجارها تربُّكاً بها. تاأ

على اأر�س املوقعة، وذكرُت جمريات املعركة، 

ففارت يف حوا�سي حرارة مفاجئة: متنيت لو 

خرى!  اأين اأرى مواقع الغزوات االأ

أي�س������اً، »غار  ومتني������ت اأن اأزور، معه������ا ا

، اأحيان������اً، من فْقد  أُح�سُّ حراء« فاأفهم م������ا ا

 يجد من 
ّ
الق������درة على ت�سور م������ا كان النبي

ن�س يف ظلمات������ه، ليلَه ونهاره، و»غار ثور«  االأ

ون يف طلبه!  مع �ساحبه، ورجال قري�س يجدُّ

ولكنا مل نتمكن من زيارة الغاَرين على ما تعنيه 

الزيارة لنا من النواحي النف�سية والروحية.

متني������ُت، م������ع كل م������ا متني������ت، اأن اأرى، 

هت يف الدي������ار املقد�سة، لوحاٍت  أينم������ا توجَّ ا

زاً باأهم املواقف  تعررِّف تعريفاً خمت�رصاً مركَّ

التاريخي������ة، ومواقع اأحداثه������ا، اإذ لي�س من 

أو الزائر، و�ْسط هذا  الي�سري اأن يق������ع احلاج ا

الزحام، على دليٍل ياأخذ بيده، لتت�سع الزيارة 

واحَلجة، ويعُمق ما تخلرِّفانه يف النف�س!

❁    ❁    ❁

اأعرف، يف النهاي������ة، اأين قطعت مرحلة 

طويلة، ما تزال احلياة العربية العامة ت�سهد 

ال�سيا�س������ة، واالجتماع،  فيه������ا ارتب������اكاً، يف 

والثقاف������ة، والق������درة على املواجه������ة. ولكن 

م������ل، يف �سوء م������ا نقروؤه م������ن معطياتها  االأ

ب منه  العام������ة، ما يزال حياً، وم������ا يزال يقررِّ

ُمْكن������ة اال�ستواء يف ك�سب معاركها، بالرجوع، 

يف فهمها وتف�سريها وتق������ومي حقائقها، اإىل 

العقل واأحكامه، يف ظل الع�رص وحاجاته!

ويح�سن بن������ا الرجوع هنا، يف قراءة هذه 

املعطي������ات، اإىل ال������رتاث، من حي������ث العودةُ 
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باأ�سوله������ا التاريخية اإلي������ه، فما مل نْقُف هذه 

ال�سل������ة العميق������ة بينها وبين������ه، ون�سعى يف 

، فالرجوع 
ّ
فهمها وتقوميها وتفعيله������ا احلي

اإىل ال������رتاث اجرتار مّيت ال يحمل من معاين 

الثقافة الفاعلة ما يعدل اجُلهد يف مراجعته 

وفهم مراميه!

ثم اإن تقومي هذه ال�سلة يلزم اأن يتّم كما 

أ�������رصُت يف �سوء العمل عل������ى فهم احلا�رص  ا

وتف�سريه اأوالً، وعل������ى الطموح اإىل جتاوز ما 

يق�سي بتجاوزه، من بعد. وهنا تقع اال�ستفادة 

من حركات التنوير، على اإطالق معانيها، يف 

مواقفه������ا منه، فهماً ونق������داً. وعندها حتيا 

ال�سلة بني املا�سي واحلا�رص، ويقوى التطلع 

اإىل التحدي������ث، مع ا�ستنها�������س القدرة على 

الفهم والتف�سري، وحتقيق الطموح اإىل جتاوز 

ما يلزم اأن نتجاوزه. ويكون التم�سك باأحكام 

�سا�س،  العقل ومراعاة حقائق الع�رص هي االأ

يف احلالني.

ل������و ا�سرتجع������ُت، الي������وم، املراح������ل التي 

طويتها، يف هذه ال�سبيل، خمتاراً اأو مدفوعاً 

اإىل طيرِّها، وجدُت نف�س������ي، يف احلدود التي 

ُهيئُْت لها، اأقرَب اإىل الر�سا مبا اأجُنز فيها. 

�سحي������ح اأن جانب البح������ث والدر�س يطغى 

عل������ى اجلانب الذات������ي فيها، ولكن������ه مل يكن 

أبداً، اإذ كان العمل يف ال�سحافة وما  بعي������داً ا

ا بُذل يف اجلانب  ُكت������ب فيها ال يقل كثرياً عمَّ

ول.  االأ

على اأن ما خلَّفتُه فيهما معاً يعلو على اأن 

د ال�سعي اإىل ك�سب  يكون الدافع اإليه هو جمرَّ

العي�س، ف������اإن الكتابة وا�ستجماع النف�س لها، 

عمق  رحب واالأ ح�سا�س االأ هي التي وَفرْت االإ

وفى ملكاين منها، من  دراك االأ باحلي������اة، واالإ

وىل اإىل توفري  حيث كانت ه������ي ال�سبي������َل االأ

القدرة على تاأمل معانيها وغاياتها، وال�سعي 

 ال 
ّ
اإىل تف�سريها تف�سرياً يعتمد احلْد�س احلي

جمع املعطيات الفكرية وحدها!

 وقد تكفي هذه الكلمات، يف انتظار ما 

يام، من بعد!. تاأتي به االأ

¥µ
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اأغنية يف جزيرة ال�سندباد

ي�س������م كتاب »ديوان العراق« الذي �سدر حديث������اً لل�ساعر �سليمان العي�سى 

كتيباً يف حوايل مئة �سفحة بعنوان »اأغنية يف جزيرة ال�سندباد«، على طريقة 

الدم������ى الرو�سية املتداخلة، اأو ق�س�ص »كليل������ة ودمنة«، اأو ق�س�ص »األف ليلة 

أي�ساً. ولهذا الكتيب ق�سة. وليلة« ا

يف اأواخر عام 1969، والعراق ال�سقيق يعي�ص فرتة ا�ستثنائية من اال�ستقرار 

دباء العرب، اإىل  ن�سط������ة الثقافية ترتى، من مهرجان للأ
واالزدهار، راحت االأ

 باحثة ومرتجمة واأ�ستاذة يف جامعتي دم�سق و�سنعاء �سابقًا.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

اأغنية يف جزيرة ال�سندباد)1(

د. ملكة �أبي�ض
❁
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أدبية لالحتاد الن�سائي، اإىل ندوات  مهرجانات ا

أدبية وعلمية يف جامعاته العريقة، اإىل اإحياء  ا

ل�س������وق املربد يف الب�رصة، اإىل احتفال �سخم 

بتكرمي ال�ساعر الراح������ل بدر �ساكر ال�سياب 

مطلع عام 1971؛ ذلك االحتفال الذي تخلله 

أ�سه  اإقامة متثال عمالق لل�ساعر يف م�سقط را

الب�������رصة. وكان �سليمان فيه م������ن املدعوين 

املميزين الذين ا�ست�سيفوا يف جزيرة خالبة 

و�سط �سط العرب، اأقيمت فيها دارات �سغرية 

أ�سميت  وا لال�ستجمام،  )�ساليه������ات(  م�ستقلة 

»جزيرة ال�سندب������اد«. وكنت �سعيدة ل�سهودي 

ذلك االحتفال، وزيارتي تلك البقعة الرائعة 

من وطننا الكبري. يقول ال�ساعر عنها:

».. بقعة �صغرية من وطني الكبري،

حديقة ندية الرتبة، رائعة ال�صجر.

حديقة على �صاطئ الب�رصة..

تبلغها بعد اأن جتتاز ج�رصًا طوياًل فوق النهر،

ما تكاد تتو�صطه حتى ترى نَف�صك يف دنيا من 

�صاطري.. حالم والأ الأ

يختلط فيها املا�صي باحلا�رص..

ومتتزج احلقيقة باحللم.

خطواٌت اأخرى على اجل�رص..

واإذا اأنت يف »اجلزيرة«

مع ال�صندباد...«

مكان اأ�سطوري ما اأن حتط قدماك فيه 

حت������ى ت�سع������ر بنف�سك حمموالً عل������ى اأجنحة 

التاريخ، يحيط بك: 

الرائعة.. ال�سبع  ورح��ات��ه  ال�سندباد 

تنتهي.. ال  ال��ت��ي  وحكاياتها  ���س��ه��رزاد 

أنتجت العلماء  الب�������رصة العظيمة الت������ي ا

أولئ������ك الذين اأبدعوا  دب������اء واملغامرين؛ ا واالأ

علم النحو واأوزان ال�سعر، ورّو�سوا القوايف، 

وجال������وا البحار وربطوا ب������ني جزيرة العرب 

وم�������رصق الوطن العرب������ي واأط������راف العامل. 

اأولئك هم امل�ساعل الت������ي اأ�ساءت يوماً هذه 

ال�سح������راء وحّولته������ا اإىل جنة غّن������اء. وهم 

الزاد ال������ذي ن�ساأ عليه ال�ساعر منذ الطفولة 

ن�سان، ال�ساعر، املنا�سل  ومنا حتى اأ�سبح االإ

لتحقيق وحدة اأمته.

كان جلُّ احل�سور مي�سون اأوقات الفراغ 

يف اال�ستمت������اع به������ذه الطبيع������ة اجلميل������ة، 

والتج������وال يف مدينة الب�������رصة احلديثة. اأما 

ال�ساعر فكانت له جولة اأخرى يخطط لها يف 

ذهنه، وعلى وريقات يحملها يف جيبه؛ جولة 

أ�سماها  أ�سطورية ا تعي������ده، برفقة �سخ�سي������ة ا

»�سهرزاد اجلزيرة«، اإىل اأزمان تكّون الثقافة 

اد  عالم الروَّ �سالمي������ة، واإىل االأ العربي������ة � االإ

الذين كان لهم ف�سل كبري يف تكوينها.

اإنها: »... �سهرزاد التي تناْم

يف اأراجيَح من غماْم..

يف دِم ال�رصِق خمدعي
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يف اأ�ساطريِه اأناْم

يف ثنّياِت ق�سٍة

عمُرها األُف األُف عاْم..«

وهي متلك قدراٍت خارقٍة:

ّيا »هم�سٌة من اإ�سبعي ُتْدين الق�سِ

بعاَد، جتلو عامَلًا ت�سهُر االأ

مل يزل مفتاُحه الغايل لدّيا

القناديُل التي عا�ست ُهنا

ن َحّيًا اإرُثنا املا�سي يعوُد االآ

وت�ساأله:

�سِعُل ال�ساعَة اأيَّ �رصاٍج غابٍر اأُ

اأدعوُه اإلّيا؟«

أراد اأن يب������داأ اجلولة عند زميل  ولكن������ه ا

�سب������اه يف الدرا�س������ة وال�سع������ر، الراحل بدر 

�ساك������ر ال�سياب؛ وه������و باملنا�سبة ابن الب�رصة 

التي كانت حتتف������ل بن�سب متثاله يف اإحدى 

�ساحاته������ا، ع�ساه ي�سارك������ه يف هذه اجلولة. 

فيناديه:

َتنا يَّ »... تعاَل يا بدر، �ساركنا َع�سِ

عنك احلديُث، ومن ديواِنك اخَلرَبُ

تعاَل من َعَذباِت النخِل و�سو�سًة

من �رصفٍة راح عنها يرحُل الَقَمُر

يوُفك فانِزْل.. غاَبتاك هناك اإنا �سُ

َحُر«)2( عيناِن يوِرُق يف َغْوريهما ال�سَّ

ث������م ينتقل اإىل �سه������رزاد مبدياً رغبته يف 

زدي، مبدع العرو�س  لِقاء اخلليل بن اأحمد االأ

يف ال�سعر، و�ساحب كتاب »العني« اأول معجم 

ديب العامِل، ثم  يف العربي������ة، ثم اجلاح������ظ االأ

واالنتقال  والراوي������ة،  النح������وي  �سمع������ي  االأ

أب������ي نوا�س ال�ساعر )املاجن( كما  بعدئٍذ اإىل ا

ي�سمونه. وحني تنتهي اجلولة ت�ساأله �سهرزاد 

اأن يحدثها عن نف�سه، فيعقد ف�ساًل بعنوان: 

ال�سندباد يروي حكايته الثامنة، متابعاً بذلك 

رحالت �سندباد يف األف ليلة وليلة. ويتوقف 

أنه كان  اأخ������رياً مع اأطف������ال اجلزيرة، ذل������ك ا

طف������ال، �سعراً ونرثاً، منذ  أ الكتابة لالأ قد بدا

.1967

والبد لنا م������ن وقفة ق�سرية عند كل من 

هذه املحطات.

يف خيمة اخللي������ل، راأى ال�ساعر اأن ينقل 

اإىل الدار�س الرائ������د لل�سعر العربي ما يدور 

دبية بني اأن�سار  و�س������اط االأ م������ن نقا�س يف االأ

كل من الق������دمي واجلديد يف ال�سعر العربي، 

واحلج������ج الت������ي ي�سوقها كل م������ن الطرفني 

لن�رصة موقفه.

فبع�س ال�سباب يرون اأن يف ال�سعر القدمي 

مو�سيق������ى وزخرفة اأكرث مم������ا فيه من اأفكار 

وم�ساع������ر وم�سائل معا�������رصة يجب اأن تطرح 

يف ال�سع������ر احلديث. كما يرون يف املو�سيقى 

وزان قيوداً حتول دون متكنهم من عر�س  واالأ

م�ساعرهم واأفكارهم بحرية.

اأما خ�سومهم من اأن�سار الوزن والقافية 
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ألغازاً  فاإنه������م ال يرون يف ال�سعر احلديث اإال ا

أو  معق������دة وكالماً مبهماً ال يفهم������ه ال�سامع ا

القارئ، وال يتاأثر به.

اإزاء ذل������ك، يت�سفح اخللي������ل جريدة يف 

ي������ده، تعر�س ق�سائد م������ن ال�سعر احلديث، 

أيه قائاًل: ويعرب عن را

قراأُت اجلريدْة..

وما زلُت اأ�ساأل: اأيَن الق�سيدْة؟

وما زال ِظلُّ اجِلداِر الَعتيْق

حيْق فاِت الَزماِن ال�سَّ على �رُصُ

اأرقَّ واأندى

واأكرَم ِوردًا...

يهز النياَم، ُينادي العطا�َس،

يدير على ال�ساربنَي الرحيْق

وي�سيف:

ِحبُّ الُطموَح، اأحبُّ ال�سباْب اأُ

واأخ�سى على الاهَثنَي الرتاْب

خلعُتْم من العوِد اأوتاره

فيا حطبًا.. قيل َعنه رباْب.

أم������ا ال�ساعر، فيعرتف لل�سيخ الكبري باأنه  ا

حمل ال�سعر �سالحاً يدافع به عن نف�سه وعن 

بادة  اأمته. ففي معركة البقاء واأمام خطر االإ

ال ي�ستطيع اأن ي�سمح لنف�سه بالتوقف ملناق�سة 

د،  مة املهدَّ �سكل الق�سيدة، متنا�سياً م�سري االأ

واأو�ساع املاليني من البائ�سني والكادحني.

ثم يخاطب �سهرزاد:

ني لي�ست الكلمات هي التي تهمُّ

ني يا �سديقتي من يحملها.. يهمُّ
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بياْت ل�سّد ما اأعجبُت اأم�ِس بهذه االأ

ل�سديقي ال�ساعر الراحل بدر �ساكر ال�سياب، 

ْت والتي ُنِق�سَ

على قاعدة متثاله يف الب�رصة.

»ال�سم�ُس اأجمُل يف بادي من �سواها، والظاْم

حتى الظاُم هناك اأجمُل فهو يحت�سن العراْق

ناْم؟ واح�رصتاُه.. متى اأَ

فاأِح�سُّ اأن على الو�سادْة

ًا فيه ِعطُرَك يا ِعراْق!« من ليِلَك ال�سيفيِّ َطِ

عن������د اجلاحظ يث������ار مو�س������وع اآخر هو 

ب������داع واملبدع������ني. فاجلاحظ  االإ مو�س������وع 

الذي يبدو �سيخ������اً متهدماً مقعداً ي�سكو من 

الفق������ر الذي عاناه وال�سهر فوق الورق الذي 

������ر ال�ساعر  كاب������ده طول حيات������ه. وهو ما ذكَّ

ب������اأن اجلاحظ كان يف حداثت������ه يبيع اخلبز 

وال�سم������ك يف الب�رصة ليك�سب ق������وت يومه، 

ويك������رتي دكاكني الوراقني لي������اًل ويبيت فيها 

للمطالع������ة. واأن هذا ه������و الثمن الذي دفعه 

أبدع. أبدع ما ا حتى اأجنز ما اأجنز، وا

لذلك يوؤكد ال�ساعر له اأن هذا الو�سع مل 

ن، واأن املبدعني ي�سقون حتى  يتغ������ري حتى االآ

ن�سانية ويرفعوا من �ساأنها يقول: يخدموا االإ

ى ِمْن هنا يبداأُ ال�رصُّ

كلُّ �ساٍد اإىل ال�سفْق

مْن غياباِت �سارٍع

وحوانيَت للورْق

ّنة املبدعني يف كلِّ اآٍن �سُ

ين�سجون الغباَر تاجًا على الدهِر

وِظاًّ للقادِمني ظليا

مًا يف فم الداِء اأنَت اأقوى مه�سَّ

ما م�سلوال واأعتى مهدَّ

أل������ه اجلاحظ )كاأمن������ا يريد اأن يغريرِّ  في�سا

احلديث(:

ُبخائي يف ع�رصكم كيف اأَم�سْوا؟

يجيب ال�ساعر:

ُخموا ُجّثًة وزادوا ثراَء �سَ

َوَلَغْت يف دِم املاينِي اأيديهْم

فما يح�سدون اإال الدماَء

ذلك اأن ال�ساعر يت�سور »بخالء« اجلاحظ 

موال  وقد انقلب������وا اإىل اأ�سحاب روؤو�������س االأ

الذين ي�ستغل������ون الب�رصية ويلعبون مب�سريها 

أن������ه ال ين�سى اأن  يف الع�������رص احلديث. على ا

يتحدث للجاحظ ع������ن الثورات التي تتفجر 

أنح������اء الع������امل �سد الظل������م واال�ستغالل،  يف ا

واأماًل يف العدل واحلرية.

�سمع������ي، يجل�س اأول جامع  يف خيمة االأ

�سمعيات«  لل�سعر العربي يف جمموعت������ه »االأ

مع جرير والفرزدق، طريف »النقائ�س« التي 

موي، وهو ين�سد لهما  ا�ستهرت يف الع�رص االأ

�سعار اجلميلة كهذا البيت جلرير: بع�س االأ

�����ان م����ن ج��ب��ٍل ي����ا ح����ب����ذا ج���ب���ل ال�����ريَّ

������ان م�����ن ك���ان���ا وح�����ب�����ذا �����س����اك����ُن ال������ريَّ
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وهذا البيت يف الفخر للفرزدق:

ل��ي��ت��ه��ا ي����ق����ول����ون:  ن��������ارًا  راأوا  م����ا  اإذا 

ْت اأي���دي���ه���ُم ن�����اُر غ��ال��ِب َ وق����د َخ�����������رصِ

وما يلبث ال�ساع������ران اأن يتهاترا، ويعودا 

اإىل �سابق عهدهم������ا يف اخل�سومة والهجاء. 

�سمعي: فيحتد عليهما االأ

����س���اخ���رًا ُزرارة  ع���ل���ى  ال������زم������اُن  م������ّر 

وم���������������������س����������ى ب���������������ه احل���������������دث���������������اْن

��ب��اب��ن��ا ���سُ احل�����ي�����اِة  اإىل  اأ������س�����اف  م������اذا 

وزاْن اأ��������������������س�������������������اف  م���������������������������اذا 

ها العبقريُة مل تهبنا ري�سَ

ْدراْن.. لنطرَي يف االأ

أنه ج������اء اإىل  وح������ني يذكر ل������ه ال�ساعر ا

هنا ليُ�سِع������َل التاريخ ويحي������ي الرتاث. يقف 

�سمع������ي موقفاً مت�سككاً، فقد َكّر�س بع�س  االأ

القدامى موهبتَهم ل�سفا�سِف الكالم، وحتّجر 

خ������ر عند مو�سوع������ات حمدودة  البع�������س االآ

وقوالب جامدة.

ويلتفت اإىل ال�ساعر قائاًل:

َدْرٌب يطوْل

ُحْلٌم يهون الُعْمُر من اأجِلِه

َعَل التاريخ.. ُحْلٌم َيهوْل اأن ُي�سْ

عظاُمنا باردٌة يف الرثى

فا تطيلوا امُلْكَث فوق الُطلوْل

ويبقى ال�سوؤال:

هل ن�ستطيع اأن نحيي الرتاث؟ اأن ننفَخ فيه الروح؟

�سمعي وا�سح بهذا ال�سدد: اإن االأ

ال تطيلوا املكَث فوق الطلوْل

مل مفتوحًا: ال تياأ�سوا! واأما �سهرزاد فتبقي االأ

واأما ال�ساعر فهو باق على موقفه: �سن�سعُل التاريخ...

وبينم������ا كان ال�ساعر يتم�سى على ال�سط 

مع �سه������رزاد يلتقيان بال�ساع������ر اأبي نوا�س، 

فيتذكر كّل م������ا ُروَي عنه يف األف ليلة وليلة 

دب من ف�سق وجمون، ويبادره:  وكتب االأ

يروون عنَك �سيئًا عجبًا

كوكٌب يف حماأِة الطني هوى؟

يجيب اأبو نوا�س: كوكٌب؟ ال يا �سديقي، اإنني

نقمُة ال�سوِء على �سوِد الكوى

عا�سٌف من اأمٍل فّجَرُتُه

يف حنايا الكاأ�س.

أبا نوا�س كان  أي�ساً اأن ا هنا يتذكر ال�ساعر ا

باه حّم������االً، ي�ستاأجره املو�رصون  يعم������ل يف �سِ

أثقالهم. وقد عانى الكثري حتى  ليحم������ل لهم ا

متّكن م������ن تفتيح موهبته ال�سعرية وحت�سيل 

الثقافة الوا�سعة الت������ي امتلكها، حتى اأ�سبح 

فيما بع������د ندمياً للخليفة ه������ارون الر�سيد، 

مني. ومربياً لويل عهده االأ

يقول ال�ساعر على ل�سان اأبي نوا�س:

ٌق مثرْي رُّ طفولتي حَتَ

ْ اإىل �سماٍء ت�رصُق الَب�رصَ
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�سنعُت يا اأُختاه)3( من اأجرْي

َثْر)4( ثًا ميتلك االأ حِمدِّ

بُت يف ال�سحراِء، يف الهجرْي َ �رصَ

األهُث خلَف البدِو واحل�رْص

األوُب حول املورِد النمرْي

اأ�سائُل الرم�ساَء عن خرْب

عن لفَظة �ساردٍة تطرْي

يف ظمئي.. عن مقطٍع َنَفْر

كان اأجريًا �سيُخِك الكبرْي

مّرغُه بالفاقِة الَقَدْر

وثمني ديناْر

لنزهٍة ديناْر

لطاملا ا�ستاأجرين الِكباْر

حّماَل اأثقاٍل َلُهْم.. لل�سادِة الكبار

وكان للحّماِل عيناِن على الَقَمْر

ق ال�ساعر: مل يلم�سوا منَك �سوى الَكَدْر ويعلِّ

َخْر مل يعرفوا ال�سواطَئ االأُ

َفْر يا رائَع ال�سَّ

مل ي�ساألوا احُلَفْر

عن طفِلها.. عن رائِد القمْر.

أبا نوا�س... ويودع ا

يتاب������ع ال�ساعر �سريه مع �سهرزاد فت�ساأله: 

أيها ال�ساع������ر القادم من القرن  وماذا عنك ا

الع�رصين؟ اأال تخربنا �سيئاً عن نف�سك؟

فيجيب بعنوان »ال�سندباد يروي حكايته 

الثامن������ة« متابع������اً بذلك رح������الت ال�سندباد 

ال�سبع.

ما الذي اأعّده ال�ساعر لهذه الرحلة؟ لقد 

عداد من������ذ الطفولة: حفظ املعلَّقات  أ االإ بدا

الع�رص، وتوقف عند اأبي متام واملتنبي حيث 

�سّكل املدي������ح العمود الفقري لل�سعر العربي، 

فماذا راأى؟

راأيُت كيف تنحني ال�سفاْه

وت�سُجُد اجِلباْه

َنِم« على حذاِء »�سَ

على خياِل ِدْرَهِم

ت�ساأُل ت�ستعطي با حياْء

ُغ ال�سماْء مُترِّ

واْء وِد والبي�سِ على ال�سَّ يف العتبات ال�سُّ

َغْم وُعْدُت اأَبكي َرْوَعَة النَّ

َنْم« يذوُب يف »�سَ

ُيعملُق الَقَزْم

اْل وؤ ويف َيَدْيِه اأبدًا �سُ

وِمْدحٌة.. ت�ستمطُر النواْل..

على اأنه راأى بني هوؤالء رجًا �رصيرًا:

ي�سمُخ كالتاريخ، كاملناْر

ب�ساْر يوزُع االأ

ينداْح يف الزماِن واملكاْن

ينداُح من معرة النعماْن
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وراأى ظامئ������ني يتحلقون حوله، وي�سغون 

اإلي������ه يف �سم������ت، فاتخذه مث������االً يف رحلته 

الطويلة.

ما كاد �سندباد اجلديد يتجاوز الطفولة 

حتى �رُصرِّد عن بيته:

وُعدُت من مناجِم اخللوْد

م�رصدًا عن بيتَي القرميْد

يف بلدي طريْد

كيف يكون املرُء يف منزِلِه طريْد؟

�سواُر واحلدوْد؟ كيف تدقُّ راأ�سه االأ

�سواُر واحلدوْد اأنى م�سى.. االأ

باء واجلدوْد؟ يف وطِن االآ

مى كما راأى خاَل غربته األوانًا من الدُّ

يرفعها »احلواة« حتى تنطح ال�سما..

قطيُع جائعني

ملقعٍد اأذلَّ من َوَتْد

على ُحطاِم الوطن اقتعد...

وعاد من رحلت������ه، وقد قرر الكفاح حتى 

يتخل�س الوطن من التمزق والتخلف.. وتوجه 

طفال وا�سعاً فيهم رجاءه واأمله. اإىل االأ

ه������ذه خال�س������ة ل������ِ� »اأغني������ة يف جزيرة 

ال�سندب������اد«، التي ول������دت مطلع عام 1971، 

وراأت الن������ور1 �سب������اط/ فرباي������ر م������ن العام 

نف�سه.

لقد هبطت على ال�ساعر كزخات املطر، 

أو تنقيح. تقول عنها  ومل حتت������ج اإىل ت�سحيح ا

ديبة قمر كي������الين: »... اإنها ديوان رائع،  االأ

أن�سودة  ذن، ا �سمفونية تق������ع يف القلب قبل االأ

دب العربي احلديث. كم متنيت،  فريدة يف االأ

منذ واكبت بزوغها ونحن ننتقل يف العراق، 

ب������ني الب�������رصة والكوف������ة وبغ������داد، وجزيرة 

أنها  ال�سندباد بالتحديد، اأقول كم متنيت لو ا

تنهمر اأغنيات عل������ى �سفاه املغنني، اأو تخرج 

بطريقة )فانتازيا( جديدة على خ�سبة م�رصح 

آة روح تخفق بني  جيال م������را جديد تكون لالأ

أنفا�ساً من  املا�س������ي واحلا�رص، وت�ستخل�������س ا

العبق العاطر.

اجلم������ال  ذات  ال�سندب������اد،  جزي������رة 

لوان  �سط������وري، معق������ود بها النخي������ل باالأ االأ

�سواء ينب�س �سجرها تنهدات، ويو�سو�س  واالأ

�سعفها حكايات.

هذا الديوان ملحمة �سعرية متوا�سلة من 

داخ������ل ال�ساعر، يف اإيقاع زمني �ساحر، حتى 

أثناء تغلغله يف التاريخ، وكاأن كل ق�سيدة فيه  ا

)مقطع( مو�سيقي منفرد ومت�ساوق يف الوقت 

.
)5(

ذاته مع البعد النف�سي للديوان..«
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عل������ى هام�س �س������دور »ديوان العراق« ل�سليم������ان العي�سى، عن احتاد الكتاب الع������رب بدم�سق، ك1، دي�سمرب   -1

.2010

اإ�سارة اإىل ق�سيدة املرحوم ال�سياب:  -2

أو �رُصفتاِن راح يناأى عنهما الَقَمْر« ا َحرْ  »عيناِك غابتا نخيٍل �ساعَة ال�سَّ   

متوجهاً اإىل �سهرزاد.  -3

ثر هنا: احلديث. أبا نوا�س كان من اأكرب املحدثني واملتكلمني وعلماء اللغة يف ع�رصه. واالأ يتفق الرواة اأن ا  -4

املقالح )عبد العزيز( اإ�رصاف، اجلرادي )اإبراهيم( حترير وتقدمي: �سليمان العي�سى، ثمانون عاماً من احللم   -5

مل، دار الرائي، دم�سق، 2000م؛ التوزيع، دار احلوار، الالذقية. واالأ

الهوام�ش
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دبيات العربية املعا�رصة  مل يحظ ا�صطالح اأو مفهوم بالنقا�ش واجلدل يف الأ

مثلم������ا ح�صل مل�صطلح احلداثة، ولعله م������ن ال�صعب ومن دون نظرة فاح�صة 

قل،  حتدي������د ما اإذا كنا فعال دخلنا هذه املرحل������ة اأو لم�صنا اأطرافها على الأ

وقد يت�ص������اءل بع�صهم كيف ل ونحن ن�صاير ع�������رص الت�صالت والتكنولوجيا 

بكف������اءة كبرية وبالدن������ا تزخر باأح������دث املخرتعات من ال�صب������كات الف�صائية 

ناقد واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

جدلية احلداثة يف البناء الفكري 

للمجتمع العربي

د. �أحمد غنام
❁
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واالت�صالي������ة، ولكن هل م������ا يجري يف عاملنا 

أ�صا�صا  العربي م������ن اأحداث ال عقالنية تقوم ا

على اختالفاتن������ا البنيوية ك�صعب واحد يدل 

على ولوجنا ع�رص احلداثة، اإذا �صلمنا بوجود 

عق������ل �صيا�صي يقوم عل������ى معطيات حداثية 

أ�صار اإليها املفكر حممد عابد  غري تلك التي ا

اجلاب������ري، والتي تتمث������ل يف العقيدة مبعنى 

االعتقاد والتمذهب والقبيلة والغنيمة. 

 اإن ما يج������ري الي������وم يف عاملنا العربي 

ميثل تطاوال ومت������ددا للحداثة الغربية التي 

أ�صا�صها ال�صلي������م واملتمثل يف  ا�صتف������ادت من ا

فعال على اأجزاء  مركزية العقل كم�صدر لالأ

من الع������امل تعي�ش مرحل������ة تاريخية متثل ما 

قب������ل احلداثة �صواء ب�صكل عام مثل مناطقنا 

أو اأجزاء اأخرى عاي�صت  فريقية ا العربية واالأ

جوانب حداثية يف بع�ش املجاالت مثل دول 

آ�صية، اإال اأن املن������اخ االجتماعي العام  �������رصق ا

فيها يغلب عليه اجلانب الطقو�صي املوروث. 

ولكن كي������ف حتققت احلداث������ة الغربية؟ .. 

ميكن اإرجاع ذلك وبب�صاطة اإىل االتفاق على 

حتكي������م العقل و�صيادته وه������ي مرحلة بداأت 

خ������الل الق������رن اخلام�ش ع�������رص وتوجت يف 

القرن الثامن ع�رص، متت فيها ال�صيطرة اإىل 

حد كبري على الطبيع������ة واملقدرات الب�رصية 

كذلك بكف������اءة اأعلى وعمر اأطول، وقد �سبق 

وغ�ست كونت وه������و اأحد فال�سفة احلداثة  الأ

وروبي������ة اأن اأكد على �رصورة انتقال الفكر  االأ

ن�ساين اإىل املرحلة الو�سعية العلمية للنهو�س  االإ

بعد جتاوز مرحلتي الفكر الالهوتي والفكر 

الديني. 

فال������دول العربية الي������وم تعاي�س احلداثة 

كاأ�س������كال ظاهرة ت�سبه ال������دول احلديثة يف 

أوروب������ة، ولكن البنى الثقافي������ة املجتمعة ال  ا

تزال تعاي�������س مراحل ما قب������ل احلداثة اإذا 

�س������ح لنا التعبري والتق�سي������م يف هذا املجال، 

على الرغم من بروز تيارات نه�سوية عربية 

خ������الل الع�������رص احلدي������ث اإال اأن العوام������ل 

أو  أيام احلك������م العثماين ا اخلارجي������ة �س������واء ا

اال�ستعمار الغربي مل ت�ساع������د هذه التيارات 

على التبل������ور كم�رصوع ح�ساري نه�سوي ذي 

قوة دامغة، كما اأن �سعف البنى االقت�سادية 

وال�سيا�سي������ة جعل م������ن ال�سعوبة مبكان بعد 

ذل������ك االنفكاك ع������ن تي������ارات اال�ستقطاب 

مور  الغربي التي راأت من م�سلحتها بقاء االأ

يف ه������ذه الدول على ما هي عليه فرتة اأطول 

نظمة  أين������ا جتميال للديكتاتورية ودعما الأ فرا
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ت�سلطية حتى ت�ستنفذ هذه القوى والتيارات 

الغربية م�ساحلها مكتملة. 

الب������د لنا اأوال من حتقي������ق احلداثة على 

ق������ل يف ما يتعلق بالبناء الفكري للمجتمع  االأ

�سكالي������ة يف ذل������ك اأن البني������ة  العرب������ي، فاالإ

العقلي������ة العربية ب�سكل خا�������س يغلب عليها 

مي������اين العقائ������دي )ال عالق������ة  الطاب������ع االإ

أود اأن  �سالم بهذه البني������ة(، فالبنية التي ا لالإ

أ�س������ري اإليها هي تلك الت������ي تتناول املوا�سيع  ا

يديولوجية ب�س������كل يحولها اإىل  الفكري������ة واالأ

�سنام الت������ي تعبد واإن  عقيدة فت�سب������ح كاالأ

كان������ت معطي������ات ب�رصية وتاريخي������ة وت�سبح 

أو الرف�س  العالقة بهذه املعطيات اإما القبول ا

فقط ولي�س هناك تفاعل يخرجها من طابع 

القوال������ب اجلامدة. اإن هذه البنية العقلية ال 

أو اأن تتق�سى جمهوال، يف  ميكن لها اأن تبتدع ا

حني اأن الغرب تبنى العقلية العقالنية والتي 

ن�سان من الوجود  تقوم على حتديث موقف االإ

وبات معتمدا على العقل الربهاين التجريبي، 

مرين  ما يحدث لنا اليوم له عالقة بهذين االأ

وىل وبعدا  وكلت������ا العقليتني، اإنغما�س������ا يف االأ

عن الثانية، واإال كيف ميكن تف�سري الطفولة 

ال�سيا�سي������ة للمجتمعات العربية والتي تتمثل 

يف حكم الف������رد؟ وكيف نف�������رص ال�رصاعات 

احلدودية بني دولنا العربية؟ بل كيف نف�رص 

م������وال العربية اإىل اخلارج يف حني  نزيف االأ

ت�سكو اقت�ساديات دولنا من ال�سح يف ال�سيولة 

م������ور املعروفة لدى  املالية وغري ذلك من االأ

القا�سي والداين. 

اإن الن�س������ق الفكري يج������ب اأن يقوم على 

مور ب�سكل خمتلف  العقالنية والنظ������ر اإىل االأ

وتاأ�سي�������س منه������ج تفك������ري نق������دي وحتطيم 

�سن������ام املت�سبث������ة بالعق������ل العربي وعدم  االأ

لهية ب�سكل ال واع على  اإ�سقاط ال�سف������ات االإ

ن�سانية،  فكار االإ مور الدنيوية املعا�سية واالأ االأ

فما نع������اين منه الي������وم هو حداث������ة ناق�سة 

متلك العقل كمعطى اإله������ي ولكن ال حتتكم 

اإلي������ه لق�سور تاريخي �سيا�س������ي نتيجة لعدم 

مة الفهم احلقيقي، فمن  فهم ر�سالة هذه االأ

ميلك العق������ل وال ي�ستخدم������ه كمن ال ميلكه 

أ�سا�س������ا، فمن دون ال�رصوع يف تكوين العقلية  ا

النقدية والبنية العقالنية للفكر ال ميكن اأن 

نقي������م م�رصوعا نه�سويا، فالعقالنية تقت�سي 

حوال النا�س وتطورهم  جماراة الدين للدنيا والأ

واخرتاق الظلمات باالنتظام مع �سنن اهلل يف 

الكون وعدم الوق������وف اأمام القوى الطبيعية 
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العق������ل  اإن  ال�سعي������ف.  موق������ف 

أ�سمى واأعظم خملوقات  ن�ساين ا االإ

اهلل ع������ز وجل وكما اأن الدين كما 

�سالح الدنيا  أ�سا�سا وجد الإ اأ�رصت ا

�سالح يعني التقدم واحلداثة  واالإ

فال يج������ب ا�ستخدامه من منظور 

مة،  �سيق يعوق تطور املجتمع واالأ

ب�سيادة  مرتبط  احلداثة  فتحقيق 

العق������ل والبني������ة العقالني������ة التي 

ن�سان اأكرث ثباتا وقوة  جتعل من االإ

آفاقا ال ميكن اأن حتققها  وتفت������ح ا

ميانية اجلامدة،  البنية العقلية االإ

فالعقالني������ة توؤمن ب������اهلل وتدركه 

ميانية  بالعقل يف حني اأن البنية االإ

توؤم������ن به كموروث منق������ول اإليها، فهل نحن 

بو�سعنا احلايل كاأمة نعاي�س احلداثة؟. 

االقتطاع التاريخي 

يقر بع�س املفكرين العرب باأن االجتاهات 

الفكرية يف العامل العربي البعيدة عن مكونات 

أو  مة، وب�سبب الفراغ، ا الذات احل�سارية لالأ

�سالة «، فاإنها تقع  الغربة عن »الذات« و »االأ

غالبا يف »خطاأ« تتعدد مظاهره وا�ستعماالته، 

أثاره يف ال�سل������وك، ولكنه واحد  وك������ذا �سور ا

فح�س������ب عن������د التاأمل. هذا اخلط������اأ هو ما 

ميكن ت�سميته »االقتطاع التاريخي«، فمعظم 

هوؤالء، بحكم مرجعيت������ه الفكرية والثقافية، 

يلج������اأ اإىل م�ساءلة التاري������خ الغربي، فيجزئ 

أو يقتط������ع منه م�سطلحات  بع�س اأحداثه، ا

و�سواهد، ليتم توظيفها فيما بعد، اأو جعلها 

يام تتحول  واجهات لل�رصاع الفكري، ومع االأ

حداث اإىل  تل������ك امل�سطلحات والرم������وز واالأ

حتديات ت�سه������ر يف وجه منابعن������ا الثقافية 

أن�ساقنا الفكرية وال�سلوكية واحل�سارية.  وا
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وه������ذا ما ح������دث فع������ال م������ع م�سطلح 

»احلداثة«، فقد كانت الطقو�س واملعتقدات 

الديني������ة يف اأوروبة، قبل الث������ورة الفرن�سية، 

تكب������ل العقل، وتتحك������م يف �سمائ������ر النا�س 

ومت�س������ي  ب������ل  واأذواقه������م،  واختياراته������م، 

عدام على من  »�سكوك الغفران« وحتكم باالإ

آراء تخالف »املعتقدات  أو يب������دي ا يعار�������س، ا

مر الذي اأدى بالعقل الغربي  املقد�سة«!.. االأ

اإىل االنتفا�س������ة والتم������رد والوقوف يف وجه 

هذا »اجلحيم« ال������ذي اأمامه، وهكذا برزت 

احلداثة كاإفراز مو�سوع������ي النت�سار العقل 

الغربي على الوهم واخلرافة واحتكار الراأي 

والنظر، لتتحول فيما بعد اإىل »منهج حياة« 

واإىل »ن�س������ق ثقايف« له مربراته وخ�سو�سياته 

وارتباطاته الذاتية واملو�سوعية.. اأما عندنا 

نحن فاإن بع�س االجتاهات الفكرية اعتقدت 

أنه  – يف فرتات االرتط������ام بالفكر الغربي – ا

ال مدخل لنا للع�������رص، وال �سبيل لنا لتحقيق 

التنمية والنهو�س والتغيري اإال بانتهاج الطريق 

ال������ذي �سلك������ه العقل الغربي.. وب������داأت هذه 

االجتاهات ت������روج مل�سطلح احلداثة، وكانت 

دب �سعرا وق�سة ونقدا، لينتقل  البداية ب������االأ

احلديث بع������د ذلك اإىل »حتدي������ث« املجتمع 

والتعليم وال�سلوك والعالقات العامة.. 

ونح������ن عندما نتاأم������ل يف رغائب هوؤالء 

النا�س وتطلعاتهم جن������د اأن مفهومهم الذي 

يوؤمنون به للحداثة، ويتبنونه تنظريا وعمال، 

مة عن هويته������ا، وتهوين �سلتها  ه������و �سلخ االأ

مبناب������ع فكرها وثقافته������ا، واإحالل النموذج 

الغربي يف احلياة وال�سلوك والرتبية والقيم، 

وكاأن ال�سي������اق التاريخي ال������ذي ظهرت فيه 

مفاهيم احلداثة والتنوي������ر، هو تاريخ اأمتنا 

ولي�س تاريخ اأوروبة.. اأو مبعنى اأكرث و�سوحا 

: كاأن ال������رتاث الفك������ري والثق������ايف العربي، 

ب������كل معطياته ال�سابق������ة والراهنة، يقف يف 

أو يتنك������ر النطالقات العقل  ب������داع، ا وجه االإ

وك�سوفاته واإجنازاته! 

اإن االجتاهات التغريبية يف العامل العربي، 

التي تدعي احلداثة مبثل تلك املحاكاة وتلك 

لزامية، هي يف احلقيقة تعي�س  ال�س������ريورة االإ

ع�������رص ما قبل احلداث������ة يف اأوروبة، بل اإنها 

فكار الغربية  – بال�رصورة – حتمل بع�س االأ

)املت�سلطة( ذاتها قبل الثورة الفرن�سية، اإذ ما 

فتئت تلك االجتاهات تنكر احلوار وال�سماع 

غلبية وتتاآمر  خر، وتقف يف وجه االأ للراأي االآ

م������ة وعوامل  �سد ثواب������ت وقيم وت������راث االأ
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وجوده������ا وهويته������ا وعزته������ا، وهي يف ذلك 

ال ت�ستن������د اإىل م������ربرات نابع������ة م������ن الذات 

متن������ا تقت�سي جتديد التفكري،  احل�سارية الأ

بداع  أ�ساليب واأدوات ومنتجات االإ أو تطوير ا ا

أو يت�ساوق مع املعطيات  والتعامل مبا يتماهى ا

م������ة واأطر اإلغاء التبعية ووقف  النه�سوية لالأ

ال������دوران يف فل������ك تغريب وتغيي������ب الهوية، 

واإمنا تلج������اأ اإىل عملية »االقتطاع التاريخي« 

حداث« غ������ري النابعة من  أو »ا�ستدخ������ال االأ ا

أو واقعنا املتميز، الذي  �سياقاتنا التاريخية، ا

ينبغ������ي له اأن يك������ون ناجت������ا مو�سوعيا عن 

ح������داث والواقع من  مقارب������ة الن�سو�س لالأ

خالل تفاعل العقل العربي وطرائق ارتباطه 

بتلك العنا�رص واملفردات. 

اأمام ه������ذا التحدي الذي يط������ال جانبا 

هاما من الواق������ع العربي، فاإنه يتوجب على 

طروحاتنا  دعاة املرجعية الفكرية والثقافية الأ

النه�سوية و�سع قواع������د ومنطلقات جديدة 

متكنه������م م������ن التعامل اجل������دي والبناء، مع 

كل م������ا يثار من م�سائ������ل وق�سايا مبناأى عن 

أ�سالي������ب ردود الفعل التي ا�ستبان، عرب عدة  ا

عق������ود، ف�سلها وعقمها يف التاأ�سي�س للنه�سة 

املن�سودة. اأما دعاة مرجعية التبعية وااللتحاق 

والتغريب فاإن عليهم اأن يقتنعوا باأنه لي�س من 

حقهم اإمالء اأو فر�������س اأطروحاتهم والروؤى 

�ساليب التي يرونها كفيلة بتحديث فكرنا  واالأ

وثقافتنا وفق منظوره������م »املقتطع« بطبيعة 

خر«  احلال من �سياقات واقع ومعطيات »االآ

الفك������ري والثق������ايف والنف�س������ي واحل�ساري، 

انطالقا من اأن فكرن������ا وثقافتنا وح�سارتنا 

وروؤانا لي�ست عاج������زة عن م�سايرة الع�سور، 

واإيجاد املرتكزات واحلل������ول لكل امل�سكالت 

وامل�ستجدات، فهي روؤى لها اأدواتها اخلا�سة 

يف التجدي������د واالجته������اد، وتاأط������ري النظ������ر 

جناز، وفق املقا�س������د واملاآالت املرجعية  واالإ

م������ة،  املحكوم������ة باخل�سائ�������س الذاتي������ة لالأ

هدافها وتطلعاتها.  والأ

ما بعد احلداثة والتاأويل 

يذهب غالبية احلداثيني اإىل اأن احلداثة 

ت�س������كل املفت������اح الرئي�س������ي يف فت������ح خزائن 

الفك������ر املعا�رص وفهم املعطي������ات التاريخية 

وال�سيا�سي������ة التي تاأ�س�س������ت مبوجبها �رصوح 

أن�س������اق يف القيمة اأو مذاهب  أو ا يف املعرفة ا

يف ال�سيا�س������ة، فهي - اأي احلداثة - ال تنفك 

عن طابعها التاأ�سي�سي يف مدلولها الفل�سفي 

أي�س������ا التاريخ������ي والكرونولوجي بو�سفها  وا
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ن������وار والثورة والتنوير بتغيري  حاملة لقيم االأ

وجوه احلياة واأمناط الوجود ال�سائدة لت�سمي 

أ من اأحداث وما يرتكب من  احلداثة »ما يطرا

أ�سا�سا �سمري احلدث  أن�ساق«. فاحلداثة هي ا ا

يف عطاءاته النوعي������ة وانقالباته امل�سهدية، 

وه������ذا ما يف�رص رمبا ما يذه������ب اإليه »هابر 

ما�س« من كون احلداثة امل�رصوع غري املكتمل، 

ن احلديث عن عقوبت������ه وفرادته ال ينفك  الأ

أو تغيري طرف  بدي يف تبديل م�سهد ا عوده االأ

أ�سمال مبا يعود بالوفرة والغنى  اأو ت�رصيف را

ن�ساني������ة، ولكن لي�س كل ما  على التجربة االإ

يطراأ من وقائع ه������و بال�رصورة »حداثة« اإذا 

نظمة الكليانية  اأ�رصنا على �سبيل املثال اإىل االأ

واملذاه������ب املغلقة واملتناحرة التي جتعل من 

مكان،  عفوية احل������دث ال�رصورة ولي�������س االإ

مبعنى الظرف الذرائعي يف اإ�سفاء ال�رصعية 

أو ب�سط الهيمنة، اإذا كانت احلداثة ما ي�ستجد  ا

ن�سانية، فهي  من اأحداث يف حقل التجربة االإ

رادة نحو  يجابي ال������ذي يدفع االإ مكان االإ االإ

أو الرتكيب والتدبري.  البناء والتعمري ا

اإن الطابع العلم������ي للحداثة يجعل منها 

حدثا بارزا واإيجابيا ال يقت�رص على مظاهر 

التحديث بقدر ما يلفت اإىل ظواهر التجديد 

والرتكيب بو�سفها ممار�سات علمية وعقوال 

براغماتية، وبه������ذا املعنى ت�سن������ع احلداثة 

م�سهده������ا املحايث وهو احلدث والذي يوؤول 

أو التثبيت اإىل خطاب  حتت وطاأة الت�سميم ا

أو موؤ�س�سة مغلق������ة اأو معرفة مطلقة  م�سّي������ح ا

أو �سلط������ة فجة، وهكذا يتبدى العقل الغائي  ا

أو  للحداث������ة يف هواج�س التاأ�سي�س والتاأ�سيل ا

دواع������ي الرت�سيخ والتثبيت، فلي�س عجيبا اأن 

يك������ون املدلول اال�ستقاقي للحداثة يحيل اإىل 

م�سائل القيا�س والتاأ�سي�س باملعنى الكمي من 

وزن وبعد وح�ساب وبناء، فهي ال تنف�سل عن 

غاياتها التاأ�سي�سية عندما حتول احلدث اإىل 

أو موؤ�س�سة  أو تعب������ري حمتفظ ا خطاب م�سكل ا

قائمة ي�سبح احلدث مبوجبها ت�رصيعا �سيا�سيا 

أ�سماال  أو را أو قالبا لغويا ا أو قانون������ا اأخالقيا ا ا

رمزيا اأو �سم������ريا جمعيا، وهو ما تدل عليه 

احلداثة يف �سياقها التاريخي عندما ترادفت 

مقول������ة التقدم مع دوافع الث������ورة والت�سنيع 

وتواقتت مقولة احلري������ة والدميقراطية مع 

ت�رصيع������ات وتاأ�سي�س������ات تعن������ى بنظم احلكم 

أ�س������كال املمار�سة ال�سيا�سي������ة واأمناط اإدارة  وا

أبع������اده ال�سيا�سية والثقافية  ال�ساأن العام يف ا

واحليوية. 
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فكل مقول������ة حداثية كح������دث مهم جاء 

أو اأمناط التعبري وال�سلوك  ليغري اأوجه احلياة ا

كانت تقت�سي احلق������ل ال�سيا�سي الذي تنمو 

أو النظام القيمي الذي تت�سكل يف  يف تربت������ه ا

يديولوجي الذي تتاأ�س�س  طار االأ أو االإ حدوده ا

يف اأق�سام������ه، وتخ�س������ع اإىل اأمن������اط العقلنة 

والعلمنة ث������م التاأ�سي�س واملاأ�س�سة، فاإذا كانت 

احلداثة يف م������ا ي�ستجد على �ساحة احلدث 

م������ن نظم جدي������دة ووقائع خارق������ة واأمناط 

مغاي������رة تطال الوجود والروؤي������ة واللغة فهي 

تنطوي بذل������ك على م������ا ي�ستبعدها بالذات 

أو ير�س������م لها احلدود ال�سمني������ة والنهايات  ا

املحتمل������ة اأي تنط������وي عل������ى نقي�سها الذي 

مكان  يجعلها يف اختالف مع ذاتها لت�سبح باالإ

ن احلداثة تنطوي  ولي�س فقط ال�������رصورة، الأ

عل������ى احلدث الذي يتمي������ز بالتغري والتحول 

وت������وؤول نحو التاأ�سي�������س بتحويل احلدث اإىل 

أبنية  أ�سا�س تبنى عل������ى اأر�سيته ا أو ا قاع������دة ا

القيم������ة واأنظمة ال�سل������وك اأو �رصوح املعرفة 

مر الذي يت�سكل يف  وهي������اكل ال�سلطة، اأي االأ

طي������ات االنبثاق واالبتكار ثم يثبت يف قوالب 

أو املعرفة.  ال�سيا�سة ا

وم������ن هنا كانت ما بعد احلداثة زحزحة 

وال�سيا�سي������ة  والثقافي������ة  الفكري������ة  للنظ������م 

الرا�سخة وجماوزة ملنطقها املاورائي وخطابها 

ال�سكوين، فهي لي�ست النقي�س بقدر ما هي 

أو تفكيك للنظم  �س�س والبداهات ا م�ساءلة لالأ

أو ت�رصي������ح للهي������اكل والعتبات،  والطبق������ات ا

فاإذا كانت احلداث������ة تنبع من �سلب احلدث 

أو اأح������كام  أو قواع������د ا لتجم������ده يف قوال������ب ا

فاإمن������ا بعد احلداث������ة تعيد ابت������كار احلدث 

أو  أ�ساليب يف املقاربة ا وا�ستثماره با�ستق������اق ا

اأمناط يف التحلي������ل مل يكن باإمكانها ا�ستنفاد 

أو الك�سف  حاطة باألغازه ا أو االإ هذا احل������دث ا

عن مكامن������ه ومداخله. ما بعد احلداثة هي 

أك������رث منها تاأ�سي�سي������ة باملعنى الذي  تاأويلية ا

ي�سبح فيه التاأويل اإمكانا يف املعنى واإ�سفاء 

للداللة يعني بتقلبات احلدث قبل �سريورته 

قوالب اأو هياكل. 

التاأوي������ل يفت������ق نواة احل������دث لتعرب عن 

مكامنه������ا وال ي�ستنفده������ا اخلط������اب كما ال 

حتتويها اللغة، بينم������ا التف�سري يقتن�س هذا 

احل������دث يف قوال������ب اللغ������ة ويرتت������ب بنيويا 

ووظيفي������ا ح�سب منطق التعريف والت�سنيف 

التاأوي������ل ه������و اإمكانية اأن يع������رب احلدث عن 

طيات وقائعه من دون اأن ي�ستنفد م�سامينه 
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أو يعيد ابتكاره  أ�س������كال تعبريه وجت�س������ده ا أو ا ا

على النحو الذي تتج������دد معه اأوجه احلياة 

أم������ا التف�سري فهو ح�رص  أ�س������كال التجربة، ا وا

احلدي������ث يف قالب اللغ������ة اأو هيكل املوؤ�س�سة 

أو ن�سق ال�سيا�سة اأو �رصح الثقافة، فالتف�سري  ا

أما  ه������و ذو بع������د مع������ريف واب�ستمولوج������ي، ا

التاأوي������ل فهو اإمكان وج������ودي وطاقة حيوية 

ال يح�������رص احلدث وال يزع������م القب�س عليه 

أو �سجنه واحتكاره واإمنا يحرره من اأوهامه  ا

التاأ�سي�سي������ة واأطياف������ه التاأ�سيلية ليعرب عما 

يختلج يف طياته وطبقاته من قوى واإمكانات 

أ�سكال وكمونات.  أو ا ا

التاأوي������ل يف ثقافة ما بع������د احلداثة هو 

أو  �سناع������ة للح������دث وزحزحة للبداه������ات ا

مكان  اخ������رتاق للكثافات يرى م������ا مل يكن باالإ

روؤيت������ه يف احلداث������ة من ف������رط التاأ�سي�سات 

املتوالي������ة والطبقات املتالحم������ة والطبقات 

املركب������ة، فاحلداثة حتج������ب اأ�سال ما تزعم 

نها حتول احلدث  اإي�ساح������ه والك�سف عنه الأ

اإىل �������رصوح يف ال�سيا�س������ة والثقافة وت�ستعني 

بالتاأ�سي�س والتف�سري ق�س������د تثبيته وتن�سيقه 

أو �سبكة  فتن�س������ج حول������ه كونا م������ن الرم������وز ا

من املق������والت واخلطابات حتج������ب اأ�سالته 

أنها تت�سرت حوله لتنتهكه  وتخفي فرادته كما ا

أو تتمرت�س وراءه لتنفي  وحتول������ه اإىل نقي�سه ا

أو اأوجه  أ�سكال الالمعق������ول ا م������ا عداها من ا

القدا�سة والغرابة. يعمل التاأويل على ف�سح 

البداهات واخرتاق العتمات وجماوزة العتبات 

أن������ه وراء التاأ�سي�س������ات التاريخية يف  لتبيان ا

الذاكرة والقيم������ة والعقل والروؤية واخلطاب 

ثم������ة اإرادات تاأويلي������ة مار�س������ت حيويتها يف 

التفكري والتعبري وحتول������ت بهذه التاأ�سي�سات 

والت�سنيف������ات التاريخي������ة واملحايثة اإىل ما 

أو اأنظم������ة عقيمة جرى  ورائي������ات مغلق������ة ا

أو ا�ستحال������ت اإىل رموز  قولبته������ا ومتحفتها ا

ل.  تقد�س اأو عناوين تُبجَّ

يف التاأوي������ل ميك������ن ا�ست�سف������اف الطابع 

العالجي باملعنى الذي حتولت فيه تاأ�سي�ساتنا 

أو �سيا�ساتن������ا يف الثقافة واإدارة  التاريخي������ة ا

ال�ساأن العام اإىل خطابات م�سوهة اأو عاهات 

ن  مزمنة تقت�سي الت�سخي�������س واملعاجلة، الأ

ه������ذه التاأ�سي�سات هي عل������ى غرار الطبقات 

التي ترتكب ف������وق بع�سها البع�س وت�ستحيل 

أبنية جام������دة اأو �رصوح مغلقة، فال يقع  اإىل ا

التاأ�سي�س اإال عل������ى ما مت اعتباره خطابا يف 

أو اإرادة يف اإ�سفاء ال�رصعية. من  احلقيق������ة ا
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لة احلفرية  هنا كان التاأويل يف الوقت ذاته االآ

وهام وا�ستئ�سال  والقوة العالجية يف تبديد االأ

�سواء  يهامات وت�سليط االأ ورام اأو ف�سح االإ االأ

عل������ى املناط������ق املعتمة الت������ي التجمت فيها 

دوار، فما مل تره  �س������داد وانقلبت فيه������ا االأ االأ

احلداثة يف حقل الروؤية نف�سه، عمد التاأويل 

يف ثقاف������ة ما بعد احلداث������ة اإىل الك�سف عن 

آثاره والتدليل على اأطيافه. ا
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نتحدث كثري�ً عن �لتفاوؤل ونربطه بحاالت نف�سية �إيجابية و�سلوكيات كثرية 

مثل: �ل�سحة �لنف�سية، و�ل�سع������ادة، و�لنجاح، و�الن�رش�ح و�ل�سحة �جل�سمية..

أي�ساً بالكثري م������ن �حلاالت �لنف�سية  �إل������خ كما نتحدث عن �لت�س������اوؤم ونربطه �

جناز، و�لعزلة،  مر��ض �لنف�سية، و�لتعا�سة، و�الإ �ل�سلبي������ة و�ل�سلوك وخا�سة: �الأ

و�ملز�ج، و�لف�سل..�إلخ.

 لق������د جتمع لدى علم������اء �لنف�ض تر�ث نظري ونتائ������ج علمية ال باأ�ض بها 

ون العلمية، جامعة حلب. اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية، ونائب عميد كلية الرتبية لل�سوؤ

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�شيكولوجية التفا�ؤل �الت�شا�ؤم 

�الت�شا�ؤم الدفاعي

د. حممد قا�سم عبد اهلل 
❁
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م������ن خ������ال اهتمامه������م بدرا�س������ة كل م������ن 

التف������ا�ؤل �الت�سا�ؤم لدى الفرد خال مراحل 

العم������ر املختلفة )طفول������ة، �مراهقة، �ر�سد 

��سيخوخة( �يف جم������االت خمتلفة: الدرا�سة 

�التعل������م، �العم������ل، �امل�سن������ع، �املوؤ�س�سات 

خرى، اإ�سافة اإىل درا�ستها لدى  نتاجية االأ االإ

املر�سى النف�سيني.

حداث.  التف���ا�ؤل: هو توق������ع اإيجابي لاأ

اإن������ه معتق������دات �اجتاهات ال�سخ�������ص باأن 

�سي������اء اجلي������دة �ستح������دث، �اأن النتائ������ج  االأ

املرجوة �سيتم بلوغه������ا. يرافق التفا�ؤل حالة 

من الدافعية �املزاجية التي توؤثر يف ال�سلوك 

�ال�سخ�سية.

حداث. اإنه  الت�ش���ا�ؤم: هو توقع �سلبي لاأ

�سياء  معتقدات �اجتاه������ات ال�سخ�ص باأن االأ

ال�سلبي������ة هي الت������ي �ستح������دث، �اأن النتائج 

املرجوة لن يتم بلوغها.

ميكن م������ن خال املقايي�������ص النف�سية اأن 

منيز بني اأمناط من النا�ص: النمط التفا�ؤيل، 

�النمط الت�سا�ؤمي:

1- فالنم������ط التفا�ؤيل، هو الذي ي�سيطر 

أ�سلوب تف�سريي تف������ا�ؤيل، باأن النتائج  علي������ه ا

حداث ال�سعيدة �سيتم بلوغها،  يجابية �االأ االإ

�يت�سف هذا التف�س������ري بالثبات عري الزمن، 

�ع������ر املواقف املختلف������ة. فاملتفائل يت�سف 

أ�سلوبه التف�سريي التفا�ؤيل باال�ستمرارية عر  ا

أ� التعميم عر املواقف  الزمن، �االنت�سارية ا

حداث  املختلف������ة. وهك������ذا فاإن������ه يتوق������ع االأ

نه  ال�سعي������دة، اأكرث ويف خمتل������ف املواقف، الأ

ميل������ك �سب������ط داخلي واإن������ه يث������ق بقدراته 

حداث. وحتكمه مبختلف املواقف واالأ

2- النم������ط الت�ساوؤمي، هو الذي ي�سيطر 

أ�سل������وب تف�سريي ت�ساوؤمي، واأن النتائج  عليه ا

ال�سلبي������ة هي الت������ي �ستح������دث، واأن النتائج 

املرغوب������ة ل������ن يتم حتقيقه������ا، ويت�سف هذا 

التفكري بالثب������ات عرب الزم������ن ويف املواقف 

�سلوب التف�سريي  املختلفة. فاملت�سائ������م ذو االأ

الت�ساوؤمي يعمم تف�سريه ال�سلبي على خمتلف 

املواقف وعلى امل�ستقبل، وعرب الزمن بحيث 

يطغى عل������ى �سلوكه و�سخ�سيت������ه، وهو اأقل 

نه ذو �سبط  حداث، الأ قدرة على التحكم باالأ

حداث تق������ع نتيجة  خارج������ي ويعت������رب اأن االأ

لعوامل خارجية اأكرث منها داخلية.

نتائج بع�س الدرا�سات: 

- املتفائلون اأعل������ى م�ستوى يف �سحتهم 

اجل�سمية والنف�سية من املت�سائمني.

مرا�س  - املتفائلون اأقل عر�سة ملختلف االأ

اجل�سمية والنف�سية مقارنة باملت�سائمني. 

ذعان  أ�������رصع يف ال�سفاء واالإ - املتفائلون ا

للعالج الطبي والنف�سي من املت�سائمني.

- جه������از املناعة النف�س������ي الع�سبي لدى 

املتفائلني اأقوى منه لدى املت�سائمني.

م������ن  اأط������ول  يعم������رون  املتفائل������ون   -

املت�سائمني.
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التف���اوؤل والت�س���اوؤم �س���مات لل�سخ�س���ية 

على خط مت�سل: ينظر عدد من علماء نف�س 

ال�سخ�سي������ة م������ن اأ�سحاب نظري������ة ال�سمات 

بع������اد اإىل اأن التفاوؤل والت�ساوؤم هما �سمة 
واالأ

تتمو�سع على خط مت�س������ل )بُْعد( يقع على 

ول التف������اوؤل وعل������ى طرفه الثاين  طرف������ه االأ

الت�س������اوؤم، واأن النا�������س يتمو�سعون على هذا 

البع������د ب�سكل كمي وبالت������ايل يح�سلون على 

درجات متنوع������ة كمياً على هذا اخلط. من 

جهة اأخرى فاإن التف������اوؤل والت�ساوؤم ن�سبيان 

يختلف������ان ع������رب الزمن واملجتمع������ات، وعند 

الف������رد نف�س������ه من موق������ف اإىل موقف اآخر. 

ومع ذلك يظه������ر لدى النا�س نوع من الثبات 

أ�سلوبهم التفكريي  بحيث ميكننا اأن ن�س������ف ا

أو ت�ساوؤمي،  التف�س������ريي باأنه ذو منط تفاوؤيل ا

م������ن خالل درا�ستهم ومالحظتهم يف مواقف 

احلياة املختلفة.

هن������اك بح������وث كثرية تدع������م االفرتا�س 

القائل ب������اأن التوجه التف������اوؤيل رمبا ي�ساهم 

يف التكي������ف الفعال م������ع املواقف ال�ساغطة 

وال�س������دات النف�سي������ة ومواجهته������ا اأكرث من 

الت�ساوؤم. وهناك دليل على اأن اال�سرتاتيجية 

 defense »امل�سم������اة »الت�س������اوؤم الدفاع������ي

Pessimism، تعت������رب طريقة فعالة للتكيف 
داء عند ال�سخ�س  مع القل������ق وحتري�������س االأ

وبلوغه درجة عالية من التح�سيل والنجاح. 
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والنتائ������ج الت������ي يت������م احل�س������ول عليها من 

الدرا�س������ات الطولية التتبعي������ة التي اأجريت 

على طلبة اجلامعات، اأظه������رت اأن الت�ساوؤم 

الدفاع������ي ل������ه دور كبري وفع������ال يف حتقيق 

جناز والتح�سيل لدى الطلبة، كما اأن لهذا  االإ

النوع من الت�ساوؤم تطبيقاته الهامة )متعددة 

ن�سطة املختلفة  اجلوان������ب( فيما يتعل������ق باالأ

مث������ل التفاعل االجتماعي واملزاج. ومن اأجل 

فه������م الفوائد التي يحققه������ا كلٌّ من التفاوؤل 

optimism والت�س������اوؤم الدفاع������ي فاإنن������ا 
�سننظ������ر اإليه باعتباره دالة وموؤ�رص اأو وظيفة 

أه������داف نوعية وملواجهة  function لبلوغ ا
مواقف حمددة. من هنا فاإن قدرة ال�سخ�س 

عل������ى اال�ستجابة مبرونة للمواقف، قد يكون 

أ�سا�سياً يعرب عن قدرة ال�سخ�س على  مظهراً ا

التكي������ف والتعام������ل coping م������ع املواقف 

ال�ساغطة وال�س������دات النف�سية stress. اإن 

النظر اإىل التفاوؤل والت�ساوؤم كا�سرتاتيجيتني 

يختارهم������ا ال�سخ�س حي������ال مواقف معينة، 

يق������ود اإىل التاأكي������د على التكي������ف والتعامل 

اللذين يعتمدهما ال�سخ�س كاأ�سلوب حياتي 

مع مرور الزمن.

هن������اك الكثري من املعطي������ات التجريبية 

التي تدع������م الفوائد الت������ي يحققها التفاوؤل 

ال�سخ�س������ي يف التكيف والتعامل مع اأحداث 

احلياة ال�ساغطة وال�سدات النف�سية. ويبدو 

وا�سح������اً اأن ا�سرتاتيجية الت�س������اوؤم الدفاعي 

تخ������دم كطريقة فعالة ملواجه������ة القلق الذي 

ي�سب������ق املهم������ات واملواق������ف املحر�سة على 

ال�سغط النف�سي، كما تدعم مقاومة ال�سخ�س 

يف مواجهته لهذه ال�سغوط والتعامل معها. 

لقد تبني اأن التفاوؤل والت�ساوؤم الدفاعي 

لتعيني  وا�سرتاتيجيات  كطرائ������ق  ي�ستعمالن 

م�سطل������ح  واأن  جن������از،  واالإ داء  االأ مهم������ات 

»ا�سرتاتيجي������ة اأو طريق������ة« strategy تلقي 

ال�سوء عل������ى العديد من النق������اط النظرية 

والعملي������ة. فالتف������اوؤل والت�س������اوؤم الدفاعي 

أك������رث م������ن جمرد  ا�سرتاتيجيت������ان تو�سف������ان ا

نتيج������ة التوقع������ات يف مواق������ف معينة. وقد 

فراد الذي������ن متت درا�ستهم اأمناطاً  اأظهر االأ

 appraisal متميزة ومتنوع������ة يف تقييمهم

داء واملهمات  دائهم وا�ستجاباته������م لهذا االأ الأ

مب������ا تت�سمنه من توقعات حول نتائج معينة. 

�سخا�������س ذوو الت�ساوؤم  باخت�س������ار، ف������اإن االأ

الدفاعي قد عربوا عن قلق متزايد قبل بدء 

داء، وكانوا اأكرث تفكرياً  قيامهم باملهم������ة واالأ

خذ باحل�سب������ان النتائج  وتخطيط������اً، م������ع االأ

ال�سيئة.

وفوق ذلك فاإن اأداءهم ميكن اأن ي�سعف 

عندما يتم ت�سجيعه������م ب�سكل مفرط. وعلى 

العك�������س من ذلك، فاإن املتفائلني لي�سوا بهذه 

داء، وال  الدرجة م������ن القلق الذي ي�سب������ق االأ

يفكرون بالنتائج ال�سلبية املحتملة قبل بدئهم 

أداءه������م يتح�سن عن طريق  بالعمل، كما اأن ا
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الت�سجي������ع والتحري�������س. اإن ا�سرتاتيجيات: 

أ�سكال  التفاوؤل، والت�ساوؤم الدفاعي، ت�سفان ا

تقييم املهمات task appraisal وا�ستعمال 

 ،use of information املعلوم������ات 

 ،efforts attention، واجلهد  واالنتب������اه 

داء performance مم������ا ي������وؤدي اإىل  واالأ

أدائه������م يف املهمات املتنوعة وذلك  اختالف ا

الختالف عملياتهم املعرفي������ة اخلا�سة بهم 

وطريق������ة تفكريهم. وقد دعم������ت املعطيات 

العلمية العالق������ة القائمة بني هذه املتغريات 

املعرفية.

اأو طريق������ة«  اإن مفه������وم »ا�سرتاتيجي������ة 

وىل، اأن كاًل من  مه������م جداً من وجهت������ني: االأ

التفاوؤل والت�س������اوؤم الدفاعي قد و�سفا على 

نهم������ا تنتجان عن  أنهم������ا ا�سرتاتيجيت������ان الأ ا

أو الرتكيب الفك������ري املعريف ال�سائد  البن������اء ا

لدى الفرد ح������ني اإجنازه للمهمات املختلفة. 

فال������ذي يت�سف بالت�س������اوؤم الدفاعي ال يرى 

كل �سيء م������ن منظور �سلبي، ويف الواقع فاإن 

روؤية مثل هذا ال�سخ�������س ال�سلبية للمهمات 

نه ينجز جيدا كما يقدر على  تبدو مده�سة الأ

النجاح، وي�سعى لتقييم جناحه ال�سابق. على 

�سخا�س املت�سفون بالت�ساوؤم الدفاعي  كل، االأ

أنها مثرية  كادميية على ا يف�رصون مهماتهم االأ

للقلق وحمر�س������ة على ال�سغط النف�سي، كما 

ي�سعرون بعدم قدرتهم على �سبطها والتحكم 

بها حني مواجهتها. اإن ا�ستجاباتهم الالحقة 

أنهم يحددون  تعت������رب ا�سرتاتيجية من حي������ث ا

امل�سكل������ة التي قاموا به������ا وف�رصوها. وب�سكل 

خا�س، فاإنهم حني ينظرون اإىل هذه املهمات 

أنها تنطوي على اإمكانات الف�سل، فاإنهم  على ا

أنف�سهم بحيث يجرون حتلياًل دقيقاً  يعدون ا

أنهم يجهدون لبلوغ حالة  للحالة ال�سيئة، كما ا

من التحكم بها و�سبطها. 

وعلى العك�س من ذلك، فاإن ا�سرتاتيجية 

املتفائل������ني وطريقته������م تك������ون خمتلف������ة يف 

تركيبه������ا ووظيفته������ا: اإنه������م ال يج������دون يف 

والدرا�سية  كادميي������ة  االأ واملهم������ات  املواقف 

أو ال�سغط النف�سي، وال  مواقف مثرية للقلق ا

ي�سعرون بعدم قدرتهم على التحكم بها حني 

مواجهتها. اإنهم ي�سعون عدداً من التوقعات 

أنف�سهم  )مثل التجنب الفعال( وعدم اإزعاج ا

بالتفكري يف اجلوانب ال�سلبية املتوقعة. ومن 

دون هذا التمييز بني ا�سرتاتيجيات الفئتني- 

املتفائلني والت�ساوؤميني الدفاعيني، ال ميكننا 

و�سف الرتاكيب البديل������ة للم�سكلة املطلوب 

التكي������ف معه������ا وحله������ا. اإن كال الطريقتني 

جناز كما يتم  داء واالإ حتددان مو�سوعات االأ

فراد  فهمها وت�سورها، ولكن املهم هو اأن االأ

الذي������ن يتبعونه������ا، يقومون بذل������ك ا�ستناداً 

أو  اإىل تف�سرياته������م املختلفة لنف�������س املوقف ا

املو�سوع.

واأخ������رياً فاإن كاًل من التف������اوؤل والت�ساوؤم 

أنهم������ا طريقت������ان  الدفاع������ي، م������ن حي������ث ا
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داء،  وا�سرتاتيجيت������ان، ت�سهمان يف حت�سني االأ

وحتقيق النجاح يف املهمات )واحلفاظ على 

تقدي������ر الذات لدى الفرد(. والنجاح الن�سبي 

يف كل منهما رمبا يختلف مع الزمن باعتباره 

دال������ة اأو وظيفة لقيود تف�سريي������ة اأو معرفية 

خا�سة بتفك������ري ال�سخ�س. ومن املهم التاأكيد 

داء املطلق كما يتح������دد ا�ستناداً اإىل  عل������ى االأ

املوؤ�������رصات املو�سوعية الت������ي يتم من خاللها 

فهم الت�ساوؤم الدفاعي. وعلى الرغم من عدم 

وجود درا�سات قارنت ب������ني �سلوكيات الفرد 

نف�سه يف اأوقات خمتلفة، وخا�سة يف ا�ستعمال 

الت�ساوؤم الدفاعي، من عدم ا�ستعماله، اإال اأن 

فراد الذين ي�ستعملون هذه اال�سرتاتيجية  االأ

كادميية والدرا�سية كما  يف�������رصون املهمات االأ

أنهم غري قادرين  أنهم ي�سع������رون بالقلق، وا لو ا

على التحكم ب������ه. ولذلك تختلف مواجهتهم 

للم�سكل������ة واملهم������ة عن مواجه������ة املتفائلني 

لها. اإن الت�س������اوؤم الدفاعي مبثابة حل لتلك 

أو املهمة التي مل يكن لها حل فعاًل.  امل�سكل������ة ا

ومع ذلك يعترب هذا اإجنازاً وميزة اأف�سل من 

عدم وجود ح������ل اإطالقاً )خا�سة يف مواقف 

أنه اأف�سل من  االمتحان لدى الطالب(، كما ا

احللول البديلة.

ا�سرتاجتيات الت�ساوؤم واإمكاناته:

جنبية، مت اختيار  يف اإحدى الدرا�سات االأ

فراد الذين ي�ستعملون الت�ساوؤم الدفاعي،  االأ

�سرتاتيجية  حي������ث مّت ت�سنيفهم ا�ستن������اداً لالإ

اخلا�س������ة يف مواقف حمددة يف احلياة )مثل 

املواقف الدرا�سية واالجتماعية( وذلك ح�سب 

ا�ستجاباتهم على مقيا�س يت�سمن ثمانية بنود 

يجب على املفحو�س اأن ي�سع اإ�سارة على كل 

درجة من الدرجات التالية:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

تنطبق كثرياً  ال تنطبق اإطالقاً  

أتابع الواجبات واملهمات الدرا�سية،  ا  -1

�سواأ حتى ل������و عرفت اأين �ساأجنز  أتوق������ع االأ وا

املهمة بكاملها

2- اأواجه املواقف الدرا�سية مع توقعات 

اإيجابية حيال الطريقة التي �ساأجنزها بها.

3- اأجنزت ب�سكل جيد املهمات والواجبات 

الدرا�سية التي واجهتها يف املا�سي.

أفك������ر مبا �ساأك������ون عليه  4- غالب������اً ما ا

حني اأجنز ب�سكل جي������د املهمات والواجبات 

الدرا�سية.

أفك������ر مبا �ساأك������ون عليه  5- غالب������اً ما ا

حني اأجنز ب�سكل �سي������ئ املهمات والواجبات 

الدرا�سية.

6- اأفكر دائماً مبا �ساأقوم به لو اأجنزت 

ب�سكل �سيئ الواجبات الدرا�سية.

7- عندم������ا اأجنز الواجب������ات الدرا�سية 

أ�سعر بالراحة. جيداً ا

8-  عندم������ا اأجنز الواجب������ات الدرا�سية 

أ�سعر بال�سعادة احلقيقية. جيداً ا

أ�سئلة تعرب ع������ن الت�ساوؤم  أربع������ة ا توج������د ا
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�س������واأ حني اأواجه  أتوقع االأ الدفاعي مث������ل »ا

مواق������ف اأكادميية ودرا�سي������ة حتى لو عرفت 

أنن������ي �ساأجن������ز ذلك ب�سكل جي������د«، و »اأفكر  ا

دائماً مبا �ساأكون عليه لو اأجنزت ب�سكل �سيئ 

أ�سئلة تعرّب  أربعة ا املهمات الدرا�سية«، وهناك ا

عن التفاوؤل. من جهة اأخرى فاإن املفحو�سني 

عل������ى )وفق املقيا�س(  دنى واالأ يف الثلث������ني االأ

بالن�سبة لكل م������ن بنود التفاوؤل والت�ساوؤم قد 

مّت انتقاوؤهم كممثلني ل������كل ا�سرتاتيجية من 

هات������ني اال�سرتاتيجيتني. وقد مت التمييز بني 

املفحو�س������ني ذوي الت�س������اوؤم الدفاعي الذين 

دنى كما بين������ت تقاريرهم  متي������زوا باأنهم االأ

وا�ستجاباتهم وخرباتهم املا�سية، واملت�سائمني 

احلقيقيني الذين ترتبط توقعاتهم باإجنازاتهم 

ال�سعيفة يف اخلربات ال�سابقة. 

اإن التميي������ز ب������ني الت�س������اوؤم الدفاع������ي 

defense Pessimism والت�ساوؤم الواقعي 
أم������راً  ا يعت������رب   realistic Pessimism
�رصوري������اً. فمن خالل فح�������س )82( طالباً 

م������ن طالب علم النف�س يف جامعة ميت�سغان، 

تبني اأن هناك ارتباطاً قاباًل للتنبوؤ بني مقيا�س 

الت�ساوؤم اال�سرتاتيجي امل�ستعمل يف الدرا�سة 

وب������ني مقيا�س اجتاه احلي������اة للعاملني �سريير 

Scherier وكاف������ر ال������ذي يقي�������س القابلية 
للت�س������اوؤم، وقد بلغ معام������ل االرتباط بينهما 

)0.58( وم�ستوى داللة )0.01(. وقد ترابط 

 beck كلٌّ م������ن املقيا�سني مع مقيا�������س بيك

للعج������ز والت�س������اوؤم بدرجة بلغ������ت )0.76(. 

وعندم������ا مت ت�سني������ف ه������وؤالء املفحو�سني 

�سئل������ة اخلا�س������ة بخرباتهم  ا�ستن������ادا اإىل االأ

ال�سابقة، فاإن املت�سائمني الدفاعيني ح�سلوا 

درجات عالية يف مقيا�س الت�ساوؤم لبيك، كما 

اأن املجموعتني ح�سلوا على درجات اأخف�س 

من الذين ات�سفوا بالت�ساوؤم الواقعي.

اإن االخت������الف ب������ني الت�س������اوؤم الدفاعي 

والت�ساوؤم الواقعي يب������دو يف �سوء اخلا�سية 

ال�سلبي������ة الت������ي يحملها كلٌّ م������ن املت�سائمني 

الدفاعي������ني واملت�سائم������ني الواقعي������ني، ويف 

الط������رق اال�سرتاتيجية الت������ي يعتمدونها يف 

مواجه������ة املواقف اخلط������رة التي ت�سف كال 

التوجهني. 

لق������د ب������ني �سريي������ر )1986( اأن القابلية 

للت�س������اوؤم مرتبطة بانهزامية الذات، والعزلة 

االجتماعية، وا�ستعمال ا�سرتاتيجيات تعامل 

وتكي������ف غري �سوية، و�سعف الدافعية. وعلى 

العك�������س من ذل������ك، فاإن الت�س������اوؤم الدفاعي 

ميث������ل ا�سرتاتيجية تكيف له������ا عدة مظاهر 

من التوقع ال�سلب������ي الت�ساوؤمي بغ�س النظر 

عن دافعية التكي������ف واملواجهة. ففي بع�س 

احل������االت، يدخ������ل املت�سائم������ون الدفاعيون 

مواق������ف يف�رصون املواق������ف واملهمات ب�سكل 

�سلبي، يجعلهم ي�سخرون قلقهم وي�ستثمرونه، 

كما يعملون باإجهاد لبلوغ النتائج املطلوبة. 

ل���دى عين���ات ذات  الدفاع���ي  الت�س���اوؤم 
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م�ستوى رفيع من طلبة اجلامعة:

معظم املعطيات التي مّت احل�سول عليها 

جنبية ق������د اأجريت  يف ه������ذه الدرا�س������ات االأ

با�ستعمال طريقة البحث الطوالنية التتبعية 

لطلبة ذات م�ستوى عال يف جامعة ميت�سغان. 

وقد هدف������ت اإىل درا�س������ة طبيع������ة الت�ساوؤم 

الدفاع������ي والتفاوؤل ووظيفتهما. وقد متثلت 

عينة البح������ث يف )147( طالباً اأجابوا على 

ا�ستبيان م�سمم له������ذا الغر�س وذلك خالل 

وىل، ث������م مت تتبعهم  �سنواته������م اجلامعي������ة االأ

مل������دة ثالث �سن������وات، كم������ا اأمت املفحو�سون 

اال�ستبيان اخلا�س بالت�س������اوؤم والتفاوؤل بعد 

اأن مّت ت�سنيفه������م اإىل فئت������ني: 34 م������ن فئة 

الت�س������اوؤم الدفاعي، و 43 م������ن فئة التفاوؤل 

وذل������ك ملهمات وواجبات درا�سية ا�ستناداً اإىل 

أنه ال  املعي������ار الذي �سبق و�سف������ه. وقد تبني ا

توج������د فروق ذات داللة اإح�سائية بني اأفراد 

كادميي وحت�سليهم  أدائهم االأ املجموعتني يف ا

أف������راد املجموعتني قد  الدرا�س������ي. كم������ا اأن ا

اأجنزوا جيداً درا�ستهم. وكما مّت توقعه، فقد 

قيم املت�سائم������ون الدفاعيون اإجنازهم ب�سكل 

�سلبي اأكرث من املتفائلني. 

والطرائ���ق  اال�س���رتاتيجيات  ه���ي  م���ا 

واملت�س���ائمون  املتفائل���ون  يعتمده���ا  الت���ي 

الدفاعيون؟

لقد اأيدت املعطي������ات التي مّت احل�سول 

عليها التف�سري الوا�سح للن�ساط املعريف لدى 

املجموعتني يف اإجنازهم وحت�سيلهم، وقيمة 

اال�سرتاتيجية املعتمدة فيها. فلدى املت�سائمني 

جنازهم اأكرث  الدفاعي������ني، كان تقييمه������م الإ

�سلبية م������ن املتفائلني، كما ع������ربوا عن عدم 

 ideal جتان�س ب������ني مفهوم الذات املث������ايل

self-concept وبني مفهوم الذات الواقعي 
real self-concept. وكانت العالقة بني 
أدائهم الالحق موجبة  هذه اخل�سائ�س وبني ا

وذات داللة اإح�سائية.

وينجز املت�سائم������ون ب�سكل اأف�سل عندما 

يخططون للتعامل م������ع الواجبات واملهمات 

أو املواق������ف املهددة، يف حني يك������ون اإجناز  ا

املتفائل������ني اأ�سعف حني يفك������رون باخلطط 

جنازها. وق������د دعمت نتائج  التف�سيلي������ة الإ

حتليل التباين اخلا�������س بالعمليات املعرفية 

فكار وامل�ساعر توؤدي  االفرتا�س القائل باأن االأ

وظيفتها ب�سكل خمتلف لدى كل من املتفائلني 

واملت�سائمني. كما تبني اأن معدالت االنحدار 

لكل جمموعة خمتلف ب�سكل وا�سح. اإن اإحدى 

املظاه������ر املهمة بالن�سبة للمت�سائمني هي اأن 

أنها مكافاأة  داء على ا تقييمهم للمهم������ات واالأ

قد ارتبط اإيجابي������اً بنجاحهم الدرا�سي، يف 

حني اأن تعميم ال�سلوك ال�سلبي املتعلق بخطط 

التعامل النوعي������ة مل تكن �سعيفة بحد ذاتها، 

وه������ذا ما جع������ل املت�سائم������ني يف تخطيطهم 

يتجنبون التفكري بالنتائج ال�سلبية.

لق������د تبني م������ن خ������الل درا�س������ة طبيعة 
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أنها تتمتع  �سرتاتيجية الت�ساوؤمية ا ووظيفة االإ

باملظاهر التالية:

1- اإنه������ا تظهر التجان�������س اال�سرتاتيجي 

وفعالية املكونات املختلفة للتفكري الت�ساوؤمي 

جناز  أثبتته������ا الدرا�س������ات ح������ول االإ والت������ي ا

والتح�سيل.

2- اإنها تبني الط������رق التي تختلف فيها 

عملية متث������ل ال������ذات ووظيف������ة التخطيط 

يف كال اال�سرتاتيجيت������ني. فاملتفائل������ون مثاًل 

ينجزون ب�سكل اأف�سل حني تواجههم عقبات 

يف مهمات �سعبة اأما املت�سائمون فاإجنازهم 

يكون اأف�سل حني التخطيط اجليد واملف�سل 

عمال االمتحانية. لالأ

3- لق������د قدم������ت الدرا�س������ات الطولية 

داء الوظيفي  أ�سا�س������اً متين������اً ل������الأ التتبعي������ة ا

ال�سرتاتيجي������ه الت�س������اوؤم الدفاعي يف جمال 

جناز. التح�سيل واالإ

ا�سرتاتيجية )�سبيلوفر( Spillover يف 

الن�ساط، واملزاج، وال�سداقة:

 )6( الدرا�س������ات  اإح������دى  ا�ستخدم������ت 

متفائلني، و)8( مت�سائمني من بني 24 طالباً 

ا�سرتك������وا يف الدرا�سة، بهدف بحث ن�ساطهم 

 social وعالقاتهم االجتماعية ،activity
relations وحاالته������م االنفعالية ومزاجهم 
temperament ، متت درا�سة ا�ستجاباتهم 
وفق املجاالت التالية: الدرا�سة، التواجد يف 

ال�س������ف، االجتماعية، املحافظ������ة، الت�سكع، 

ن�سط������ة املتنوع������ة مثل م�ساه������دة التلفاز.  االأ

وق������د تبني اأن 50% منهم عربوا عن انتمائهم 

للفئات واملج������االت التالية: املزاج، والتفاعل 

ن�سطة، وكانت هناك فروق  االجتماعي، واالأ

بني املتفائلني واملت�سائمني، فبالن�سبة ملحتوى 

خرباته������م، تب������ني اأن املجموعتني قد �رصفوا 

الوقت نف�سه تقريب������اً يف اإجنازهم، يف حني 

اأن من������ط امل������زاج ق������د اختلف فيم������ا يتعلق 

ن�سط������ة املختلفة. فق������د �سعر املت�سائمون  باالأ

باأنهم اأقل قدرة على ال�سبط والتحكم، واأكرث 

أق������ل متعة و�سعوراً  أنهم ا توتراً نف�سي������اً، كما ا

بال�سع������ادة، واأقل حت�س������ن مقارنة باملتفائلني 

أثن������اء الدرا�سة. وعلى العك�س من ذلك، فقد  ا

عرب اأفراد املجموعت������ني عن جتان�س ومتاثل 

يف كل العالق������ات االجتماعي������ة، با�ستثن������اء 

عي������اء fatigue والتحدي  معدل التعب واالإ

أك������رث  challenge، فق������د كان املت�سائم������ون ا
أق������ل حتدي يف  عياء وا �سع������وراً بالتع������ب واالإ

العالق������ات االجتماعية مقارن������ة باملتفائلني. 

ويف ح������ني مل يكن املت�سائمون الدفاعيون اأقل 

أنهم قد  اجتماعية من اأقرانهم املتفائلني اإال ا

�رصفوا وقتاً اأطول يف عالقاتهم االجتماعية 

�سدقاء.  مع االأ

اإن االختالف بني املت�سائمني الدفاعيني 

واملتفائل������ني يف خرباتهم تنت������ج عن احلقيقة 

القائلة باأن الت�ساوؤم الدفاعي هو ا�سرتاتيجية 

فاملت�سائم������ون  نوعي������ة،  واإع������داد  حت�س������ري 



251 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

م الدفاعي م  �الت�شا�ؤ ل �الت�شا�ؤ �شيكولوجية التفا�ؤ

الدفاعي������ون ي�سع������رون بع������دم قدرتهم على 

التحكم وال�سبط control مقارنة باملتفائلني 

كادميي، وخالل  أثن������اء الدرا�سة والعم������ل االأ ا

حت�سليه������م الدرا�سي. اإن هذا االختالف يف 

الق������درة على التحكم ذو مغ������زى هام، حيث 

اإنه يتناق�س حني تكون كلتا املجموعتني من 

أثناء التعلم.  املفحو�سني يف قاع������ة الدر�س وا

ي�س������اف اإىل ذلك اأن املت�سائم������ني اأقل توتراً 

و�سغطاً نف�سياً ح������ني يكونوا يف ال�سف منه 

حني يدر�سون ويتعلم������ون خارج ال�سف. من 

أثبتت النتائج اأن املت�سائمني  جهة ثانية، فقد ا

ي�سعرون بقدرتهم على التحكم، وعدم ال�سعور 

بالتوتر وال�سغط النف�سي )عك�س املتفائلني( 

ح������ني يكونوا يف املواقف االجتماعية. اإال اأن 

الف������رق الوحيد الذي يظهر بني املجموعتني 

ثار اجلانبية  يف املج������ال االجتماعي ه������و االآ

ال�سرتاتيجي������ة الت�ساوؤم يف املج������ال الدرا�سي 

حي������ث كان التوتر وال�سغط اأكرب يف املواقف 

الدرا�سي������ة، وهذا ما قاده������م على مزيد من 

عياء مقارنة باملتفائلني، كما تبني  التعب واالإ

أنهم اأكرث تبدالً يف م�ساعرهم حيال التحكم  ا

يف املواقف املختلفة مقارنة باملتفائلني. رمبا 

ثار  يكون ه������ذا املتغري عن�رصاً هام������اً من االآ

اجلانبية للمت�سائم������ني الدفاعيني مما يوؤثر 

يف عالقاته������م االجتماعي������ة. لق������د اأظهرت 

املعطي������ات اأن الت�ساوؤم الدفاعي ا�سرتاتيجية 

أو الدرا�سي،  كادمي������ي ا ناجح������ة يف املجال االأ

كما يحاول الطالب فيه اأن يتحكموا بقلقهم 

النف�سي من اأجل ا�ستمرارية العمل والنجاح. 

يبدو اأن ا�ستعمال الت�ساوؤم الدفاعي يف املجال 

الدرا�س������ي له تطبيقات هام������ة يف املجاالت 

االجتماعي������ة وخا�س������ة يف �س������وء التغريات 

االنفعالي������ة واملزاجية عرب املواقف املختلفة، 

واإن لهذه النتيجة تطبيقات مهمة حني يكون 

جناز مع  احلدي������ث عن تف�سري ال�سل������وك واالإ

الزمن على فرتات طويلة.

لق������د تب������ني اأن الت�س������اوؤم الدفاع������ي هو 

ا�سرتاتيجي������ه اإجن������از تعترب مبثاب������ة رد فعل 

اأويل initiality reaction عل������ى الت�ساوؤم 

 generalized pessimism املعم������م 

أو قابلي������ة الت�ساوؤم  ا والت�س������اوؤم اال�ستعدادي 

وم������ن   .dispositional pessimism
املمك������ن للمت�سائم������ني الدفاعيني النجاح يف 

اأن يتح������دوا املواقف املختلفة يف حياتهم مع 

معدل متو�سط م������ن القابلي������ة للت�ساوؤم مما 

ي�ساعده������م على التحك������م وال�سبط بكفاءة. 

ثار النف�سية  أ االآ ولكن مع مرور الزم������ن، تبدا

وال�سحي������ة ال�سلبية بالظه������ور لديهم بحيث 

أدائهم واإجنازهم. توؤثر يف ا

¥µ
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»لي����س يف العق���ل اإرادة ح���رة مطلقة، ولك���ن العقل يح���دد اختياره لهذا 

مر اأو ذاك بو�س���اطة �س���بب، وهذا ال�س���بب يحدده �س���بب اآخر وهذا بدوره  الأ

يحدده �سبب اآخر، وهكذا اإىل ما ل نهاية..«

�سبينوزا )1677-1632(

خرية، جع������ل البع�ض ال يخفي  أم������راً م������ا قد حدث، خ������ال العقود االأ اإن ا

اأ�ستاذ الرتبية وعلم النف�س )العراق(. ❁

ò

التحليل النف�سي؛ 

تاأمالت فيما م�سى

د. طه النعمة
❁
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كونه ي�شع������ر جتاه التحلي������ل النف�شي �شعوره 

أ�شبع  نحو فيلم �شينمائي تكرر احلديث عنه وا

�رشح������اً ونقداً ومراجعة، ولكرثة ما �شمع عنه 

أن������ه اأ�شبح ملماً مبا يكفي  متلكته القناعة با

م������ن تفا�شيله ليكون يف غنى عن م�شاهدته، 

اإذ فقد الكثري من عنا�رش املفاجاأة والت�شويق، 

ومل يب������ق فيه م������ا ي�شتثري ف�ش������ول امل�شاهدة، 

أتاحت ذلك الظ������روف. بينما اأخذ  حت������ى لو ا

خر ي�شت�شعر نحوه امل�شاعر ذاتها  البع�������ض الآ

وىل يف حياته فهو  الت������ي يكنها نحو الفتاة الأ

ل ي������زال يحبها يف اأعماق قلبه، اإل اأن لهيب 

ث������ارة امل�شبوبة قد خبتا وانطفاأ  ال�شبابة والإ

أوارهما.  ا

ن عب������ارة التحليل النف�ش������ي كثرياً ما  ولأ

ا�شتخدمت وت�شتخدم للدللة على حماولت 

فهم وتف�شري الظواه������ر النف�شية وال�شلوكية، 

فاإن هذا ال�شتخدام مل يقت�رش على ال�شخ�ض 

العادي فح�شب ب������ل اإن عدداً ل يح�شى من 

خر باإ�شدار  »الكتاب« يقومون بني احلني والآ

الكتيبات والكرا�ش������ات »حمللني« فيها، على 

هواهم، ما يعتقدونه م�شاكل نف�شية وعاطفية 

»معق������دة« وم�شمني ما يقوم������ون به »حتلياًل 

نف�شياً«. ومل يت������واَن البع�ض، ممن تلقى �شيئاً 

م������ن املعرف������ة التحليلية، عن فت������ح دكاكني 

»للعالج« م�سمني ما يقومون به حتلياًل نف�سياً. 

أي�س������اً ارتبط يف اأذهان البع�س، ممن  نه ا والأ

أو العابر عنه،  أ ال�سيء الي�س������ري ا أو قرا �سم������ع ا

باجلن�������س، فاإن ذكره ال يثري لدى هوؤالء �سوى 

مي������اءات ذات املغزى  بع�س االبت�سامات واالإ

اخلا�س. اإذ مل يف�رص التحليل النف�سي �سلوكنا 

قل  أولي�س هذا على االأ أ�س�������س جن�سية؟ ا على ا

ما يقول������ه الذين كتبوا عنه؟ ل������ذا رمبا كان 

القرتان التحليل النف�سي بالعمومية ال�سوقية 

ت������ارة، وبالغمو�س املنط������وي على الكثري من 

�سوء الفهم ت������ارة اأخرى، �سبب������اً يف اإعرا�س 

قط������اع مهم من املثقفني موؤخراً عن االطالع 

عل������ى تراثه الفكري. وقد يك������ون ذلك اأي�ساً 

ال�سبب يف عجز الكثريين عن تلم�س حقيقة 

كون التحليل النف�سي واحداً من مدار�س علم 

النف�������س الرئي�سة والهام������ة، ف�سال عن كونه 

أ�سلوباً عالجياً جمرباً ومتميزاً.  ا

وقد تكون هذه العوامل منفردة اأو جمتمعة 

�ساهمت يف اتخاذ بع�س املثقفني والكثري من 

املخت�سني مواقف مناه�سة للتحليل، مطلقني 

زف������رات االرتياح كلما �سمعوا ب������اأن التحليل 

أنه بالكاد يدفع عنه �سبح  أو ا النف�سي يحت�رص ا
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املوت. وهذه لي�س������ت م�ساألة حمدودة بل هي 

ظاهرة مل يتخل������ف عنها حتى بع�س املنتمني 

أنف�سه������م. اإال اأن التحليل النف�سي  للتحلي������ل ا

يف غن������ى ع������ن خ�سوم من داخل������ه، اإذ له يف 

أو�ساط  خارج������ه ما يكفيه ويزيد؛ خ�سوم يف ا

أو�ساط علم النف�س  الطب النف�سي وخ�سوم يف ا

على ال�س������واء، ومل يكون������وا متوانني يوما عن 

مهاجمته واالنتقا�������س منه. فهو يف نظرهم 

قد عفا عليه الزمن واأ�سبح �سيئاً من املا�سي 

كعلم نف�س وعدمي اجلدوى كاأ�سلوب عالجي، 

حرى معطل لل�سفاء العتقاد البع�س  بل هو باالأ

اأن الط������رق التي يتبعها املحلل������ون توؤدي اإىل 

تعطيل »امليل الطبيعي« ل�سفاء الع�ساب من 

دون ع������الج، مما يوؤدي اإىل اإطالة املعاناة من 

دون مربر. وه������ذه التهمة هي تكرار ملا ردده 

ال�سلوكيون طوال  ال�سيكولوجي������ون  وي������ردده 

عقود عدي������دة، اإذ يرف�������س غالبيتهم ب�سدة 

ال������رتاث ال�سخم من املالحظ������ات ال�رصيرية 

والطرق العالجي������ة والبناء النظري للتحليل 

والذي تراكم خالل اأكرث من قرن من الزمن. 

فقاموا بن�رص عديد الكتب واملقاالت املكر�سة 

ح�رصياً للهجوم عليه والتقليل من �ساأنه. وال 

طباء  ميل هوؤالء، ف�ساًل ع������ن جمهرة من االأ

خرى عن  عالن امل������رة تلو االأ النف�سانيني، االإ

موته، وهو اأمر الب������د اأن يقود اإىل الت�ساوؤل؛ 

اإذا كان »اجلميع« قد اتفقوا على اأن التحليل 

النف�سي قد مات وباأنهم قد �سيعوه اإىل مثواه 

خري، غري ماأ�سوف عليه، فلماذا اإذاً جت�سم  االأ

م�ساق موا�سلة الهجوم عليه؟

ن التحلي������ل النف�سي  واجل������واب ه������و؛ الأ

بب�ساطة، عل������ى الرغم من قل������ة املنتمني له 

والدعاي������ة ال�سيئة التي يح������اط بها، كان وال 

ي������زال يتمتع بنف������وذ قل نظ������ريه، فاخل�سوم 

طباء  �سدقاء يقرون ب������اأن تدريب االأ قب������ل االأ

والباحث������ني  وال�سيكولوجي������ني  النف�سي������ني 

االجتماعيني خ�سو�ساً يف مراكز عديدة يف 

أ�سخا�س  اأنحاء كثرية من العامل يقدم من قبل ا

ق������ل م�سبعني  ينتم������ون للتحلي������ل اأو على االأ

مبفاهيم������ه. واملحلل������ون وحده������م مدربون 

عل������ى �سرب اأغوار الال�سع������ور والتعامل مع ما 

ميك������ن م�سادفته من م������ادة متفجرة هناك. 

خرين يف  ف�ساًل ع������ن اأن غالبية العاملني االآ

املجال النف�سي والنف�س������ي االجتماعي على 

الرغم من عدم اهتمامهم املبا�رص بالعمليات 

الال�سعوري������ة، تعلموا التفكري مبتاعب النا�س 

بطريقة »�سايكودينامية«، ومب�سطلحات من 
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�سقاط والتماهي والرغبة  قبيل التحويل واالإ

والرج�سي������ة واحل�سد والع������دوان وما �سابه. 

ويف جانب اآخر جند اأن تاأثري التحليل يهيمن 

أو�ساط ثقافية وا�سع������ة، اإذ اإن العديد  عل������ى ا

م������ن ال�سعراء والر�سام������ني واملربني والكتاب 

نرثوبولوجي������ني«  و»االأ واملوؤرخ������ني  والنق������اد 

جرام قد ت�سبعوا  وعلماء االجتماع وعلماء االإ

مبفاهيم������ه يف معاجلاتهم الفني������ة واملهنية. 

�رصطة ال�سينمائية والروايات  ويف كثري من االأ

والق�س�س والق�سائد ي�ستدعى املا�سي ويثار 

وت�سن������ع رموزه باأ�سلوب �سبي������ه مبا يدور يف 

ح������الم ويطرح يف جل�سات العالج التحليل   االأ

نف�سي.

وحتى تفك������ري الكثري من املتعلمني الذين 

تتح������دد م�سادر معارفه������م بالتلفاز واملذياع 

وال�سحف قد تعدل على نحو اأ�سبحوا معه 

حمافظني على �سلوك يت�سم بقدر متزايد من 

خرين ا�ستناداً  املو�سوعي������ة يف عالقاتهم باالآ

أ�سا�ساً من التحليل-  اإىل فر�سيات م�ستق������اة ا

أف������كاره مبا�رصة-، اإذ اإن  واإن مل يطلع������وا على ا

ق������دراً من ال�سل������وك غري امل�ستح������ب مثال ال 

ي�سبب������ه »ال�رص« بقدر م������ا ينجم عن االفتقار 

لالت������زان االنفعايل، واإن ق������دراً من الف�سول 

اجلن�سي ل������دى الطفل ال يدع������و بال�رصورة 

اإىل التطري، واإن الكثري من ال�سكاوى البدنية 

ترتبط بعوامل نف�سية. لذا لي�س غريباً اإذاً اأن 

ت�سن هذه احلرب ال�رصو�س املعلنة واخلفية 

عل������ى التحليل. فهو لي�������س اخت�سا�ساً طبياً 

�سغ������رياً ميكن تنحيته جانب������اً واإمنا هو قوة 

فاعلة يف جمال ال�سحة النف�سية ف�ساًل عن 

كونه تياراً فكرياً عميق اجلذور والتاأثري.

ومم������ا يثري التاأمل اأن يك������ون جزءاً مهما 

من �سانع هذه ال�سجة هو نتاج رجل واحد؛ 

فعندما كان �سيجمند فرويد يدر�س الطب يف 

فيينا اأواخر العقد التا�سع من القرن التا�سع 

ع�������رص، كان الراأي ال�سائد هو اأن ا�سطرابات 

الذهن تنجم عن عوامل ع�سوية، وكان اأطباء 

أنواع  ع�ساب« يعتق������دون اأن كل نوع من ا »االأ

»اأمرا�������س« الذهن له �سب������ب ع�سوي حمدد 

)وان كان جمهوالً(. وفرويد نف�سه بداأ حياته 

ع�ساب ومثل �سائر زمالئه  العملية طبيباً لالأ

يف املهنة ا�ستعمل الكوكايني والتيار الكهربائي 

وغريهما من العالجات الفيزيقية مع مر�ساه 

أنه اقتنع بعد حني  مبا فيهم الع�سابيني. اإال ا

بعدم جدوى هذه الو�سائ������ل فا�ستدار �سوب 

الو�سائل غري الفيزيقية. يف البداية ا�ستخدم 
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مع زميل له هو جوزيف بروير التنومي. وقد 

وجدا اأن املري�س ي�ستطيع خالل تنوميه تذكر 

اخلربات املوؤملة »املن�سي������ة« والتي لها عالقة 

عرا�س، واأن ه������ذا »التنفي�س« يوؤدي اإىل  باالأ

حت�سن حالة املري�������س اإال اأن هذا التح�سن، 

كما تبني لفرويد، كان موؤقتاً.

وبالعم������ل منف������رداً اجت������ه فروي������د نحو 

البح������ث عن و�سائل اأف�س������ل ال�ستبار خربات 

دامة التح�سن يف  املري�س وانفعاالته توطئة الإ

أو  حالت������ه، فوجد �سالت������ه يف التداعي احلر ا

الطليق. وهي طريقة يطلق خاللها املري�س 

فكاره لتتج������ول بحرية وليقول كل  العن������ان الأ

ما يخطر له عل������ى بال. ويف تنقله من فكرة 

اإىل اأخ������رى ال يك�سف املري�س عن العالقات 

الذهنية املتداخلة وبنائها الع�سابي فح�سب، 

أي�ساً ي�ساع������ده ذلك يف تعرف م�ساعره  بل وا

املخب������وءة وا�ستنتاجه������ا بكام������ل وعيه كيما 

تتوقف عن ممار�سة تاأثريها ال�سار عليه.

من خالل ذلك ا�ستطاع فرويد اأن ي�سلط 

ية عملية  اأول �سوء نح������و املدخل الرئي�سي الأ

عالجية؛ فقد اكت�س������ف اأن املعالَج ال يخطو 

أ العالج  اإىل اأمام باجتاه التح�سن عندما يبدا

أنه  ن ما يفعله بدال عن ذلك هو ا اإجرائي������اً، الأ

يقوم بتكرار ع�سابه، فار�ساً اإياه على الن�سق 

العالج������ي، اإذ ي�س������ود اال�سط������راب عالقته 

باملعال������ج، فتختلط م�ساعر احلب والكراهية 

واملودة والغ������رية والثقة وال�س������ك، وهذا اأمر 

أو تربي������ره يف �سوء العالقة  ال ميك������ن فهمه ا

الواقعية بني االثنني، واإمنا ميكن فهمه فقط 

بح�سبانه تكراراً خلربات وحفزات واخيوالت 

املعالَ������ج مت حتويلها من حيات������ه ال�سابقة اإىل 

املوقف العالجي. اإن ه������ذا التكرار القهري 

الذي يتملك املري�س ال يتحدد بهذه امل�ساعر 

أي�ساً  واالنطباعات الطفلي������ة فح�سب ولكنه ا

ج������راءات الدفاعية  ي�ساه������م يف ك�س������ف االإ

نا« اتخاذها  و�سياقات املواجهة التي �سبق »لالأ

�سد ه������ذه امل�ساعر وطريقة بنائها، وهذا ما 

أ�سماه فروي������د التحويل، والذي اأ�سبح حجر  ا

الزاوية يف العملية العالجية برمتها.

أغ������وار �سحيقة من النف�س مل  مطاًل على ا

أ فرويد  حد قبله الو�سول اإليها، ابتدا يت�سَن الأ

ت�سكيل اأفكار التحلي������ل النف�سي ال للمر�سى 

�سوياء كذل������ك. لقد كان  فح�س������ب واإمن������ا لالأ

كرث ثورية يف فكر فرويد  هم واالأ اجلان������ب االأ

هو اكت�ساف������ه اأن االعتالالت النف�سية لي�ست 

كيانات مر�سية قائم������ة بذاتها كما هو حال 
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مرا�������س الناجمة عن العدوى اجلرثومية،  االأ

يف �سبي������ل املثال، واإمنا هي مظاهر متطرفة 

ومبالغ به������ا لعمليات نف�سي������ة جتري يف كل 

�سوياء من بني الب�رص. االأ

فنح������ن، كما تبني لفروي������د، نبداأ حياتنا 

أنانية وعدواني������ة ومتهتكة. ولكننا  كائن������ات ا

أننا كيما نتعاي�س مع والدينا واملجتمع  نتعلم ا

ب�سالم علينا اأن نطيع �سوابط معينة. واأن ال 

أنف�سنا  نطلق لرغباتنا العنان، واأن نحرم على ا

اأمناط������اً معينة من ال�سل������وك. ونتيجة لذلك 

فنحن، يف �سغرن������ا، نكابد �رصاع������اً داخلياً 

موؤملاً، ن�ستجيب له بدفن رغباتنا غري املقبولة 

عميقاً يف الال�سعور، بل وننكر امتالكنا ملثل 

تلك الرغب������ات اأ�ساًل. وبو�ساط������ة اإجراءات 

دفاعية مماثلة ي�سبح احل�سول على التوازن 

النف�سي اأمراً ممكناً. فال�سخ�س الذي تتملكه، 

يف �سبيل املثال، رغبة عدوانية فتاكة، ميكن 

آلي������ة الالعالء اإىل دافع  اأن تتحول بو�ساطة ا

يحفزه ليكون �سخ�ساً تناف�سياً مثابراً، ورمبا، 

رائداً يف جمال ن�ساطه.

ليات النف�سية  اإال اأن اأمناطاً اأخرى من االآ

لي�ست على هذا الق������در من الكفاءة، بل قد 

زع������اج واال�سطراب بحد  تك������ون م�سدراً لالإ

ذاتها، كم������ا يحدث عندما يفقد املرء قدرته 

على النطق وهو يه������م، حتت تاأثري الغ�سب، 

أو ل�سخ�س مبنزلة  بيه ا بتوجي������ه كالم قا�س الأ

أبيه، اإذ اإن هذه الرغبة ت�سطدم بتحديدات  ا

أو بالتعب������ري ال�سائع ال�سمري،  نا العليا«، ا »االأ

فتتم اإزالة ه������ذه البلبل������ة ال�سعورياً بفقدان 

لية، كما ال يخفى، قد كلفت  النطق، وهذه االآ

ال�سخ�������س فقدانه -ب�س������ورة موؤقتة غالباً- 

اإح������دى الوظائ������ف املهمة حليات������ه اخلا�سة 

أ.  �سوا والعامة، اإال اأن ذلك ق������د منع وقوع االأ

فه������ذه الدفاعات ت�سب������ه اإىل حد بعيد الورم 

مل امل�ساحب������ني للج������رح واللذين يقومان  واالأ

بتعطيل حركة الع�سو امل�ساب لتجنيبه املزيد 

من ال�رصر. اإذ بالطريق������ة نف�سها تقيم هذه 

ليات م������ا ي�سبه امل�سدات بوجه »االنهيار«  االآ

التام. اأما عندم������ا تتعطل عملية اإقامة هذه 

امل�سدات، وتتفج������ر ال�رصاعات الال�سعورية 

مندفع������ة اإىل ال�سعور جارفة اأمامها دفاعات 

أو بالتعبري  نا«، فاإن املرء يغ������دو ذهانياً، ا »االأ

ال������دارج، جمنوناً. اإذ اإن هن������اك، كما يعتقد 

فرويد، »جمنوناً« داخ������ل كل واحد فينا، اإال 

أن������ه حبي�س ق�سبان دفاعاتنا، وال يكاد يلمح  ا

أثن������اء الكوابي�س اأو حتت تاأثري امل�سكرات  اإال ا
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والعقاقري.

ن�رص فرويد وزميله بروي������ر اكت�سافاتهما 

ولية ال�سهرية ح������ول الرحام »الهي�سترييا«  االأ

�سن������ة 1895، اإال اأن بروي������ر ان�سح������ب بع������د 

نه مل ي�ستط������ع املوافقة على تف�سريات  ذلك الأ

فرويد اأو جمارات������ه يف »جموح« اأفكاره. ويف 

�سن������ة 1900 ن�رص فرويد كتابه الفريد »تاأويل 

بواب م�رصعة لدرا�سة  حالم«. الذي فتح االأ االأ

»ديناميكا« الال�سع������ور. ويف �سنة 1905 ن�رص 

نظريت������ه حول النظري������ة اجلن�سية يف موؤلف 

حتت عن������وان »ثالث م�ساهم������ات يف نظرية 

ن�سان مير  أ�سار فيها اإىل اأن االإ اجلن�س« والتي ا

يام  باأطوار ا�ستحالة جن�سية- نف�سية منذ االأ

وىل لوالدت������ه، ومو�سحاً الدور الهام الذي  االأ

تلعبه تل������ك اال�ستحالة يف منائن������ا ون�سجنا 

أو العك�س. النف�سيني ا

اإال اأن كتبه واأفكاره حوربت ب�رصا�سة من 

كادمييني املتزمت������ني، وعدها غالبية  قبل االأ

اأطب������اء ذلك الع�رص بعيدة عن العلم ومدعاة 

لال�ستهجان. وخالل ثمانية اأعوام مل يبع من 

حالم« �سوى )600( ن�سخة،  كتاب »تاأوي������ل االأ

ومل تالق بقي������ة كتاباته رواج������اً اأف�سل. غري 

فكار  اأن جماع������ة �سغ������رية من املهتم������ني باالأ

اجلدي������دة امل�سوق������ة جتمعت ح������ول فرويد 

فكار،  للدرا�سة وامل�ساهم������ة يف اإغناء هذه االأ

أ م�سرية التحليل النف�سي البطيئة ولكن  ولتبدا

الثابتة فكرياً وعالجياً.

وقد بق������ي التحلي������ل اخت�سا�س������اً طبياً 

أنه وجد  م�ستق������اًل يف اأوروبة الو�سط������ى اإال ا

فر�سته احلقيقية يف اأمريكة كي يدخل التيار 

الرئي�س للطب النف�سي واحلياة الثقافية على 

ال�سواء؛ ففي �سن������ة 1911 تاأ�س�ست الرابطة 

مريكية للتحليل النف�سي، ويف الع�رصينات  االأ

اأ�سبح ماألوفاً للمثقف العام، ويف الثالثينات 

اأ�سبح »حركة«. اإذ اأخ������ذت معاهد التحليل 

النف�س������ي يف اأمريكة تخرج املحللني باجلملة 

وروبيني  ف�سال عن هجرة كثري من املحللني االأ

اإليه������ا. وكان هناك على الدوام ما يكفي من 

�سغال اجلميع. طالبي العالج الإ

واأعطت احلرب العاملية الثانية التحليل 

النف�سي دفعة كبرية. اإذ بتوجيه منه ا�ستخدم 

طب������اء الع�سكري������ون م������ا ع������رف بطب-  االأ

مامي، وه������و مداخلة، ت�سبه  نف�������س اخلط االأ

�سع������اف الفوري للجرح������ى، تنطوي على  االإ

أن������ة واإعطاء اجلن������دي فر�سة للراحة  الطما

وف�س������ح املج������ال اأمامه للتعبري ع������ن همومه 
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وتنفي�������س م�ساعر اخلوف والغ�سب والذنب. 

جراءات نتائ������ج اإيجابية  وق������د كان له������ذه االإ

�رصيعة املفع������ول اأدت اإىل اإراحة اجلندي من 

جهاد الرتاكمي للقت������ال، وخل�ست الكثري  االإ

من املحاربني من ع�سابهم امل�ستجد، والذي 

لو مل يعالج يف حينه لكلفهم ق�ساء مّدة طويلة 

أبواب العيادات اخلارجية اأو يف ردهات  على ا

امل�سحات. 

وق������د �سهدت �سن������وات اخلم�سينات ذروة 

أث������ريه، اإذ و�سل  نف������وذ التحلي������ل النف�سي وتا

مر مداه لي�سب������ح التحليل هو�ساً، ومت�سي  االأ

اإمياءات������ه الت������ي مل تخت������رب م�سداقيتها بعد، 

بديهي������ات مف������روغ من �سحته������ا وغري قابلة 

لالنتقاد من قب������ل اجلمهور املتحم�س، بينما 

أف������كاره بابت������ذال وحتول������ت اإىل  ا�ستعمل������ت ا

ألعوبة  »كلي�سيات« جاهزة، واأ�سحى التحليل ا

بي������د من هب ودب، وذريعة جاهزة للفا�سلني 

يف تربي������ر الف�سل. ولقد �ساهم هذا االنت�سار 

الوا�س������ع يف اإثارة م�ساع������ر احل�سد والغ�سب 

خرى  لدى املنتم������ني اإىل التيارات الفكرية االأ

وان حتت اأ�سواء  من جهة، وو�سعه قب������ل االأ

ك�سف������ت عن تناق�سات ونقاط �سعف مل يتهياأ 

له الوق������ت الكايف ملعاجلتها والتخل�س منها، 

من جهة اأخرى. فالتحليل النف�سي ا�ستطاع، 

�سمن اأمور اأخرى، اأن ي�سخ دماًء جديدة يف 

آنذاك، يخطو  عروق علم النف�س الذي كان، ا

وىل، اإال اإنه هو نف�سه بقي متهماً  خطواته االأ

بكونه لي�س علمياً يف منهجه، اإذ اإن املنتمني 

له ال يتقبلون وجود حكام مو�سوعيني عليه. 

حد مبراقبة  أنهم ال ي�سمحون الأ ف�ساًل ع������ن ا

ما يفعلون يف جل�س������ات العالج، على الرغم 

م������ن كونها م�سدر البيان������ات الرئي�س وحقل 

االكت�سافات النظرية، خ�سية )فقدان عفوية 

جمراه������ا( وتعكري �سف������و التوافق بني املحِلل 

واملحلَل.

أيام������ه، �ساأنه �ساأن  والتحلي������ل يف مقتبل ا

احل������ركات الفكري������ة الفتي������ة، عان������ى خوفاً 

وتوج�س������اً من العنا�������رص امل�سككة و»املحّرفة« 

لذا وقف منها موقفاً بالغ الت�سدد واحلدية، 

مم������ا دفع الكث������ري من العنا�������رص الالَحرفية 

يف التزامه������ا ب������اآراء »املعل������م« اإىل االنف�سال 

باحثة عن مالجئ فكري������ة خا�سة بها. وكل 

واح������د منها �رصعان م������ا كان يكّون جمموعة 

أيديولوجية مت�سلبة«  تتحول بدوره������ا اإىل »ا

لتربز منها نت������وءات ان�سقاق جديد وجماعة 

جديدة. ولعل »علم النف�س التحليلي« لكارل 
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آدلر  لفرد ا يون������غ و»علم النف�س التف������ردي« الأ

أب������رز مثالني يف هذا املجال. بع�س الق�سايا  ا

التي اختلف حولها املحللون كانت ذات طابع 

جدي، مثل تقرير حجم ال������دور الذي يلعبه 

دراك والتعلم يف تكوين  كل م������ن الوع������ي واالإ

خر كان عبارة  ال�سخ�سية، غري اأن بع�سها االآ

جرائية  عن مماح������كات حول التفا�سي������ل االإ

ألهمت اأفكار فرويد  للعملية العالجية. ولقد ا

الكثري م������ن الدار�سني الالمعني الذين اتبعوا 

خطوات������ه؛ بع�سه������م اكتفى بتعدي������ل اأفكاره 

خر ا�ست������دار نحو  وحتديثه������ا، وبع�سه������م االآ

أ�س�س مدار�س فكرية متتلك  اجتاهات اأخرى وا

مواقفها امل�ستقلة اخلا�سة باال�ستناد اإىل بع�س 

أنه  املنطلقات الفرويدي������ة. وعلى الرغم من ا

يف يومنا ه������ذا تتعاي�س حتت خيمة التحليل 

النف�سي به������دوء وت�سارك جمموعة كبرية من 

التيارات الفكري������ة ذات القرابة، اإال اأن تلك 

اخلالفات وما جرته م������ن م�ساحنات علنية 

كان������ت يف بداياتها عنيف������ة بدرجة اأ�سبحت 

معها ذخرية جاهزة بيد اخل�سوم يف حربهم 

على التحليل. 

وق������د كان ال بد ملثل هذه االنتكا�سات اأن 

تاأخذ بخناق التحليل مع بداية انح�ساره م�سببة 

له متاعب ال حت�سى. اإال اأن متاعب حقيقية 

أي�ساً، اإذ حتى  كان������ت ترتب�س به من خارجه ا

قبل و�سول������ه اإىل ذروة جمده يف اخلم�سينات 

حدث������ت تط������ورات هام������ة، اأخ������ذت تعطي 

�سباب اال�سطراب  تف�سريات اأقل تعقي������داً الأ

أنها اأخذت تعد باأ�ساليب اأ�رصع  النف�سي، كما ا

واأرخ�س ملعاجلتها. اأحد هذه التطورات هو 

العودة اإىل اأفكار كريبلني واالجتاه الفيزيقي 

على يد املدر�س������ة الو�سفية- الع�سوية التي 

اأفكاره������ا واأدواتها حتى  وا�سل������ت تطوي������ر 

أ�سالي������ب عالجية هامة،  جنح������ت يف ابتداع ا

ن�سولني وال�سدمة الكهربائية،  مثل �سدمة االأ

ومن ثم توجت جهودها بثورة العالج الدوائي 

التي غريت عل������ى نحو جذري عالج مر�سى 

امل�سحات العقلية وي�رصت �سبل تخفيف معاناة 

املرهقني والقلقني نف�سياً بو�سائل �سهلة املنال 

ورخي�سة الكلفة و�رصيعة املفعول.

ولية  أف������كار كريبيل������ني االأ لق������د اعتربت ا

اال�سطرابات النف�سية مناذج مر�سية قائمة 

عرا�س  بذاتها، لذا بحثت منذ البداية عن االأ

آمل������ة يف العثور على  والعالم������ات املر�سية، ا

ا�سطرابات حم������ددة يف الوظائف الع�سبية 

والكيميائي������ة، ك������ي تربطه������ا اإىل بع�سها يف 
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أو كيان مر�سي حم������دد. وقد اأدى  متالزم������ة ا

جناح ا�ستخ������دام العقاقري يف معاجلة بع�س 

اال�سطراب������ات النف�سي������ة اإىل تبني تف�سريات 

مفعم������ة بالتفاوؤل من اأن هذه العقاقري تبطل 

آثار �س������ارة على  فعالي������ات كيميائي������ة ذات ا

وظائف اخلالي������ا الدماغية، وقد تعزز ذلك 

خر عن ك�سوفات  مبا يعلن، بني احل������ني واالآ

�ستى حول وجود مكونات غري اعتيادية يف دم 

واإدرار مر�سى الف�سام وبع�س اال�سطرابات 

خرى. وهك������ذا امتلك املعادون  النف�سي������ة االأ

للتحلي������ل والراف�س������ون لتف�سريات������ه املعقدة 

ن�ساين �سالحاً ما�سياً يف حربهم  لل�سل������وك االإ

ال�رصو�������س �سده، وبدا لهم مب������ا يقرتب من 

الدلي������ل املادي �س������دق ما كانوا ين������ادون به 

ل�سنوات طويلة م�ست. 

أثر عل������ى مكانة  خر ال������ذي ا التط������ور االآ

التحليل النف�سي هو جتدد �سباب ال�سلوكية، 

أ�س�سها  وه������ي مدر�س������ة �سيكولوجية و�س������ع ا

وىل ع������امل الف�سلجة الرو�سي اإيفان بافلوف  االأ

عن������د بداية الق������رن الع�رصي������ن. وقد القت، 

أو�ساط النف�سانيني  ابتداًء، قبوال ح�سن������اً يف ا

كادمييني حت������ول اإىل تاأيي������د حما�سي يف  االأ

أوائ������ل الع�رصين������ات. من الوجه������ة النظرية  ا

تتعام������ل ال�سلوكية مع ال�سل������وك الذي ميكن 

مالحظت������ه، وال تكرتث للعملي������ات الذهنية 

التي ت�سع������ب مالحظتها. ومن وجهة اأدوات 

البح������ث ا�ستخدم������ت التج������ارب املخربي������ة 

عل������ى احليوانات. ويف كلت������ا الوجهتني بدت 

كرث اختالفاً عن  ال�سلوكية وكاأنها النقي�س االأ

التحليل. فقد جن������ح ال�سلوكيون يف اإحداث 

اأعرا�������س يف حيواناتهم �سبيه������ة بتلك التي 

مكان  حت������دث يف ال�سخ�س الع�سابي. اإذ باالإ

تدري������ب احليوان عل������ى توقع الطع������ام بعد 

اإ�س������ارة معينة، وم�سة �سوء اأو �سوت جر�س، 

يف �سبيل املثال، ومن ث������م اإيقاعه يف احلرية 

بتعري�س������ه ل�سدمة كهربائي������ة، بدل تقدمي 

�سارة  أو ي�ساهد االإ الطعام، يف كل مرة ي�سمع ا

املتف������ق عليه������ا، وبالتكرار ي�سب������ح احليوان 

أو  متوج�س������اً ثم قلقاً متط������رياً عندما ي�سمع ا

�س������ارة ذاته������ا. وبالطريقة نف�سها  ي�ساهد االإ

ميكن اإزالة ه������ذه اال�ستجابات »الع�سابية«، 

�سارة  وذلك باإع������ادة تقدمي الطعام بع������د االإ

حتى يعاد »تدريب« احليوان ثانية وي�سرتجع 

ا�ستجاباتة »ال�سوي������ة« ال�سابقة. غري اأن هذه 

�سواء  ولية بهتت بتاأثري من االأ جن������ازات االأ االإ

الرباقة للتحليل النف�سي ابتداًء من الثالثينات 
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وحتى اخلم�سينات، عندما اأمت �سكر تطوير 

اأدواته التعليمي������ة و�سندوقه ال�سهري واأفكاره 

جرائي«، وبعد ما ا�ستطاع  حول »اال�رصاط االإ

جوزيف فولبة تطوير تقنيات للعالج ال�سلوكي 

قابلة للتطبيق على الب�رص.

أ فولبه وغ������ريه من املعاجلني  فقد ابت������دا

ال�سلوكي������ني م������ن مقول������ة بافلوف ب������اأن غري 

املالح������ظ م������ن ال�سل������وك غري مه������م، ورمبا 

لي�س له وجود اأ�س������اًل، املهم هو ما ن�ستطيع 

م�ساهدته وتلم�س������ه؛ فالع�ساب لي�س عر�ساً 

ل�������رصاع ال�سعوري، واإمنا ه������و بب�ساطة عادة 

�سيئة. والرهاب )اخلوف املر�سي(، يف �سبيل 

املث������ال. هو نتاج ال�رصاط �سّي������ئ، وال عالقة 

لل�������رصاع الداخل������ي والال�سعور ب������ه. لذا ال 

داعي لتحليل الرهابي، بل تتم معاجلته باأن 

ن�ساعده على اال�سرتخاء وال�سعور بالطماأنينة 

واالرتياح، ومن ث������م جنعله يتخيل اأجزاًء من 

املوق������ف املخي������ف، حتى يح������دث وبالتدريج 

اقرتان بني املوقف املخيف وحالة اال�سرتخاء 

اأو حتى يعاد، كما يفرت�س، تدريب املري�س، 

كما هو احلال بالن�سب������ة حليوانات املخترب، 

على ا�ستجابات جديدة، يتم مبوجبها اقرتان 

احلافز املخيف واال�سرتخاء املمتع يف جهاز 

املري�س الع�سب������ي، اإىل اأن تتغلب اال�ستجابة 

امل�سرتخي������ة على اال�ستجاب������ة اخلائفة وحتل 

أك������رث ي�������رصاً م������ع مدمني  م������ر ا حمله������ا. واالأ

العقاقري؛ ففي كل مرة يحاول املدمن تعاطي 

العقار يح�سل على �سدمة كهربائية، ومبرور 

أ�سه بالوق������وف فزعاً  الوق������ت ياأخذ �سع������ر را

مبجرد التفكري يف العقار.

ه������ل مبقدور ه������ذه الو�سائ������ل العالجية 

الب�سيطة اأن حتقق النجاح حقاً؟ يف البداية 

أو�ساط ال�سلوكي������ني حالة من الن�سوة  �سادت ا

الغامرة واأخذوا يتحدثون عن معدالت �سفاء 

أية اأعرا�س  غري م�سبوق������ة، م�رصين على اأن ا

بديل������ة مل ت�سجل يف احلاالت التي عاجلوها. 

وهذا م������ا اأكد لهم مبا الي������دع جماال لل�سك 

عدم وجود مث������ريات ال�سعورية للع�ساب. اإال 

اأن ه������ذه االدعاءات مبال������غ بها وقوبلت منذ 

البداية بتحفظ من قبل الكثري من املراقبني 

املحايدين، م�سريي������ن اإىل اأن العالجات كافة 

التي ظهرت خالل العقود املا�سية يف الطب 

النف�س������ي حقق������ت نتائج باه������رة يف البداية، 

مر يف الع������ادة �رصعان ما يعود اإىل  اإال اأن االأ

حجمه الطبيعي، ويتح������دد التاأثري العالجي 

مبجموعة خمتارة فقط من احلاالت.
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ومنذ ال�ستينات اأ�سبح التحليل النف�سي، 

ل�س������وء حظه، م�ستهدفاً م������ن قبل اثنتني من 

وىل، �رصكات  اأعت������ى القوى االقت�سادي������ة؛ االأ

دوي������ة متعددة اجلن�سي������ة التي ا�ستخدمت  االأ

النف�سي������ني  طب������اء  االأ بع�������س  وت�ستخ������دم 

دويتها  التقليديني راأ�س حرب������ة يف الرتويج الأ

مقاب������ل مكاف������اآت مالي������ة وخدمي������ة ومنافع 

ي�سي������ل لها اللعاب، وفتحت )وما زالت( لهذا 

البع�س و�سائل الن�رص املختلفة - مبا متتلكه 

من تخ�سي�س������ات مالية �سخي������ة لن�ساطاتها 

الدعائي������ة يف تلك الو�سائ������ل- للهجوم على 

التحلي������ل النف�س������ي عالجاً ومنهج������اً فكرياً. 

والثانية، �رصكات التاأمني ال�سحي، خ�سو�ساً 

يف اأمريكة وبريطانية، التي نظمت احلمالت 

املتالحقة لت�سفيه الع������الج التحليل � نف�سي، 

أ�ساتذة« يف الفل�سفة واالقت�ساد،  وا�ستخدمت »ا

و�سحفيني وو�سائل ن�رص جماهريية مثل جملة 

»تامي« و�سحيفة »نيويورك تاميز« وما �ساكل 

آراء هوؤالء يف  يف ذلك، وجنحت ا�ستناداً اإىل ا

اإخ������راج العالج التحلي������ل- نف�سي من قائمة 

العالج������ات التي توؤمن عليه������ا. وقد وجدت 

اأغلبية املحلل������ني النف�سيني اأن التهم املوجهة 

اإىل التحلي������ل واإىل فروي������د �سخ�سي������اً م������ن 

ال�سخاف������ة والفظاظة واأحياناً البذاءة بحيث 

ال ت�ستحق الرد، والقلة منهم مل تالِقِ ردودها 

همال والرف�س من قبل  املو�سوعية �سوى االإ

و�سائل الن�رص تلك.

التطور الثال������ث كان ا�ستحالة من داخل 

التحليل نف�سه على �سكل حتول من االهتمام 

»باله������و«، ذلك اجلزء من النف�س املوؤلف مما 

هو موروث من غرائز وميول تت�سم بالبدائية 

نا« وهو اجلزء  والطفلية، نحو االهتمام »باالأ

العقالين والعمل������ي واملفكر واالجتماعي من  

أ فرويد اأفكاره بالنظر اإىل  النف�س. فقد ب������دا

عرا�س بح�سبانها مظاهر ل�رصاعات دفينة  االأ

أنه  يف الال�سع������ور تثريها رغبات اله������و، اإال ا

خرية اهتماماً  اأبدى خ������الل �سنوات حياته االأ

أباها  أّنا فرويد اإىل اأن ا نا. وت�سري ا متزايداً باالأ

ومنذ الع�رصينات انتبه اإىل مفارقة مفادها اأن 

التحليل اهتم منذ ن�ساأته بالهو والال�سعور يف 

مر الذي اأدى اإىل اأن يطلق  جانبه النظري، االأ

عليه ت�سمية علم نف�س الال�سعور اأو علم نف�س 

الهو. اإال اأن هذه الت�سمية ال ميكن اأن تنطبق 

على التحليل النف�س������ي يف جانبه العالجي. 

وىل  اإذ اإن هذا اجلان������ب يتعامل بالدرجة االأ

آلياته الدفاعية واأمناطه التفكرية  نا وا مع االأ
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وال�سلوكية، واإن ا�ستبار خفايا الهو والال�سعور 

حوال  ال يعدو كونه و�سيلة لغاية هي يف كل االأ

نا واإعادته 
اإزالة جوانب اال�سط������راب يف االأ

اإىل حالة التوازن.

متاأثرون بنزعة فرويد اجلديدة تلك من 

جهة، وبات�س������اع االكت�سافات يف جمال العلوم 

الن�سوئي������ة واالجتماعية، ف�س������ال عما �سببه 

الك�س������اد االقت�س������ادي وم������ا اأفرزته احلرب 

العاملي������ة الثانية، من جهة اأخرى، اأخذ بع�س 

بع������اد االجتماعي������ة  أتباع������ه يتفح�س������ون االأ ا

والثقافية لالعت������الل النف�سي. وما اإن حلت 

اخلم�سينات حتى اأخذ جمع من الفرويديني 

أّنا فرويد وهاينز هارمتان  ال�سب������اب بزعامة ا

نا« اهتمام������اً م�ساوياً الهتمامهم  يول������ون »االأ

»بالهو«. بل اإن بع�سه������م حتول ب�سورة كلية 

نا«، كما فعل هاري �ستاك �سوليفان  نحو »االأ

ال������ذي رك������ز عل������ى اجلوان������ب االجتماعية 

أ�س�س معه������داً م�ستقال  و»البين�سخ�سي������ة«، وا

عن معاه������د التحليل النف�س������ي املعرتف بها 

خا�س������اً بهذا االجت������اه بالتعاون م������ع كالرا 

تومب�سون واريك فروم. وتتفق هذه اجلماعة 

مع الراأي القائ������ل باأن عوامل ع�سوية تكمن 

خلف االعتالل النف�سي، ولكن لي�س باملفهوم 

أو الفريو�سات  التقليدي املتحدد بالبكرتي������ا ا

أو ا�سط������راب كيمياء الدماغ، واإمنا باملفهوم  ا

ن�س������ان، الكائ������ن الع�سوي،  القائ������ل ب������اأن االإ

خري������ن نح������و »اجلنون«  مبق������دوره دف������ع االآ

كذلك.

وقامت كاِرن ه������ورين بالتوغل بعيداً يف 

آث������ار االجتاهات والقوى احل�سارية،  درا�سة ا

مقلل������ة يف الوقت ذات������ه من �س������اأن العوامل 

الدوافعي������ة وال�رصاعات اخلفي������ة. يف هذه 

جواء وج������د التحليل النف�س������ي الوجودي  االأ

فر�سته لدخول حوم������ة تثبيت اجتاهاته يف 

ن�سان امل�ستل������ب الذي يحاول  الدف������اع عن االإ

الو�سفي������ون، بنظره، اخت�س������اره اإىل »حالة« 

مر�سية مثرية للتحدي، بينما يحاول املحللون 

التقليدي������ون اخت�س������اره اإىل عقد و�رصاعات 

مثرية للتاأمل. فاملحللون الوجوديون يعتقدون، 

�سمن اأمور اأخرى، ب������اأن امل�ساب بالرهاب، 

ن������ه رهابي، ولكنه يعاين  مثاًل، يعاين لي�س الأ

ن خماوف������ه الرئي�سة ورمبا الوحيدة تتحدد  الأ

نه يف حقيقة  يف مو�س������وع رهابه فق������ط، والأ

م������ر »ال يخ�سى« احلياة عموم������اً مبا فيه  االأ

الكفاية.

وهكذا �سه������دت بداية ال�ستينات ازدهاراً 
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جلمه������رة وا�سع������ة م������ن املدار�������س الفكرية 

املتفرع������ة ع������ن التحلي������ل النف�س������ي، والتي 

ط������ورت اجتاهاتها وطرائقها العالجية التي 

اعتنت بالذات الواعية الرا�سدة و»بحقائق« 

احلي������اة اليومي������ة، مرك������زة اهتمامه������ا على 

خرين  النواح������ي العملية يف التواف������ق مع االآ

أل������ة توافق املرء مع  أك������رث من اهتمامها مب�سا ا

ذاته، خمت������ارة الناأي عن حماولة بناء املا�سي 

بوية-الطفلية التي ت�سود  واإقامة العالقة االأ

جو الع������الج التحلي������ل- نف�س������ي التقليدي، 

متوجه������ة نحو احلا�رص وجاعل������ة من املعالج 

أيه  �سخ�س������اً ال يعدو كونه معاجل������اً، يديل برا

أيه اخلا�س  ويناق�������س املري�س ويعرب ع������ن را

وه������ي اأمور مل تكن لتخطر عل������ى بال املحلل 

أك������رث اأحالمه جموح������اً. وقاد هذا  حتى يف ا

التاأكي������د على العالقات والتعامل مع الواقع، 

�سمن اأمور اأخ������رى، اإىل توجه ملحوظ نحو 

الع������الج اجلمعي. وعلى الرغم من اأن بع�س 

املعاجل������ني اأبقى العالج اجلمعي يف احلدود 

املعروفة للعالج التحليل- نف�سي، بتعامله مع 

املخادعة  ومظاهرها  العميق������ة  ال�رصاعات 

خر اأخذ  ل������دى كل مري�س، اإال اأن البع�س االآ

يعن������ى على نحو متزايد بكيفية التخل�س من 

م�ساعب احلي������اة واإحباطاته������ا، كا�سفاً عن 

اجتهاداته ال�سخ�سية مبيناً للمري�س مواطن 

ال�سعف يف �سلوكه، وفيم������ا اإذا كان باإمكانه 

أ�ساليب �سلوكي������ة بديلة يف التعامل  جتري������ب ا

خرين وم������ع احلياة عموم������اً. وكلما  م������ع االآ

ابتعد ذلك ع������ن التحلي������ل زاد التاأكيد على 

الفعل والت�رصف بدال من التفكري والتحدث، 

حا�سي�س ب������دالً من ترميم  واالنغما�������س يف االأ

الذات. وكان ذل������ك اأحد العوامل املوؤدية اإىل 

ظهور الكثري م������ن ال�سيحات العالجية، مثل 

العالج باملو�سيقى والعالج بالدراما والعالج 

باملرح والع������الج بالتاأمل واال�سرتخاء والعالج 

بالداف������ع العقالين، وماراث������ون عطلة نهاية 

�سبوع وحلقات التكثيف احل�سي، اإىل اآخر  االأ

القائم������ة الطويلة. هل باإم������كان هذه الطرق 

العالجية اأن تك������ون اأكرث جناحاً من التحليل 

النف�س������ي حق������اً؟ ال اأحد يع������رف على وجه 

التحديد. فبغ�س النظر عما يدعيه املحللون 

وخ�سومهم، ال وجود ملقارنات ميكن الركون 

اإليه������ا حول كف������اءة كل طريق������ة، اإذ ي�سعب 

االتف������اق على ا�ستخ������دام تعريف������ات �ساملة 

مانعة ملجموعات اال�سطراب النف�سي ميكن 

اأن ت�سكل لغة م�سرتك������ة للجميع تكون قادرة 



التحليل النف�ضي؛ تاأمالت فيما م�ضى

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 266

أو ال�سفاء  على حتدي������د ال�سواء والال�س������واء ا

والال�سف������اء، حتى م������ع وج������ود الت�سنيفات 

ال�سائدة احلالية.

واملقارنات  ح�سائي������ات  االإ ع������ن  وبعيداً 

املو�سوعي������ة ح������ول مدى التح������ول اإىل طرق 

عالجي������ة اأخرى، فاإن ع������دداً ال باأ�س به من 

املحلل������ني اأخذ يتفق اإىل حد ما مع اخل�سوم 

حول وجود �سواهد تدفع اإىل االفرتا�س باأن 

التحليل النف�سي، بح�سبانه اخت�سا�س �سمن 

الط������ب النف�سي قد ي�سه������د هبوطاً تدريجياً 

يف ع������دد املنتمني له، ويف ع������دد الذين تتم 

أ�سا�ساً  �سباب ال تتعلق ا معاجلتهم بو�ساطته، الأ

أ�سلوباً عالجياً، اإذ اإن هوؤالء  بكفاءة التحليل ا

قلية ال تتجاوز  يق������رون باأنه ال ي�سل������ح اإال الأ

أل������ون العون  رمب������ا الع�������رصة باملئة مم������ن ي�سا

العالج������ي. اأما الت�سع������ون يف املئة منهم فهم 

أو  اإما ال يحتاجون������ه اأو ال يحتملون تكاليفه ا

أنف�سهم ب�سورة  غري قادرين على التعبري عن ا

كافية متكنهم من اال�ستفادة منه. اإمنا تكمن 

أ�سباب تراجع دور العالج التحليل � نف�سي يف  ا

تغري اإيقاع احلياة وتكاليفها، وتف�سيل التوجه 

أ�������رصع واأقل كلفة؛ اإذ  أ�ساليب عالجية ا نح������و ا

لكي يحق������ق التحليل اأهدافه العالجية كافة 

فاإن ذلك ميكن اأن يتطلب نحو )600( جل�سة 

عالجي������ة ت�ستغرق كل منه������ا خم�سني دقيقة 

موزع������ة على مدة ال تق������ل عن ثالث �سنوات 

أ�سبوعياً. أربع اإىل خم�س جل�سات ا مبعدل ا

وعلى الرغم م������ن اأن فرويد كان ملتزماً 

�سا�سية لتعاليم كريبيلني- حتى  باخلطوط االأ

اإن������ه رجح اأن تكون للذهان������ات مثل الف�سام 

والهو�������س االكتئابي م�سبب������ات ع�سوية- يف 

أنه حت������ول اإىل اأهداف  اأعمال������ه املبكرة، اإال ا

مغاي������رة بعد فرتة من ممار�س������ة طريقته يف 

اال�ستبار والعالج. اإذ مل يعد معنياً بالكيانات 

أ�سبابها واأعرا�سه������ا واإمنا اجته  املر�سي������ة وا

�سوب فهم اعتمالي������ة )دينامية( عمل البنى 

أن�ساقه������ا ال�سعورية والال�سعورية.  النف�سية وا

وق������د قادت������ه �سكوك������ه الت������ي حام������ت حول 

املظاهر اال�سطرابية، بع������د جهد �ساق، اإىل 

اال�ستنت������اج القائل باأن ذات العر�س ميكن اأن 

يكون مظهراً لعملي������ات ا�سطرابية متباينة، 

كما اأن ذات العملي������ة اال�سطرابية ميكن اأن 

تعط������ي مظاهر عر�سي������ة خمتلفة باختالف 

وقات يف  �سخا�������س، واأحياناً، باختالف االأ االأ

ال�سخ�س الواحد، وهذا يعني اأن اال�سطراب 

لي�س حال������ة �ساكن������ة )state static( واإمنا 
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 dynamic( هو عملية اعتمالي������ة متحركة

أّنا فرويد بهذا ال�سدد  process(. وت�س������ري ا

اإىل اأن التحلي������ل النف�سي اأخ������ذ على عاتقه 

أك������رب معرفة ممكنة  مهم������ة احل�س������ول على ا

ن�ساق الثالثة املكونة لبنية  لل�سفات الكلية لالأ

نا«  ال�سخ�سية، وهي تعني بذلك، »الهو« و»االأ

نا العليا«، وتعرف عالقة كل واحد منها  و»االأ

خر من جه������ة، وعالقتها جمتمعة بالعامل  باالآ

اخلارج������ي وكيفية تفاعلها معه تاأثرياً وتاأثراً 

م������ن جهة اأخرى. وهي مهم������ة ال يقدر �سواه 

أنها ال تتداخل وال  عل������ى النهو�س بها، كم������ا ا

تتقاطع مع مهام املدار�س الفكرية والعالجية 

خرى. االأ

به������ذا املعنى، لي�������س من املنتظ������ر زوال 

التحلي������ل النف�س������ي ال كنظري������ة وال كعام������ل 

نه  موؤث������ر يف �سواه من ط������رق العالج. لي�س الأ

ب الروحي جلمي������ع طرائق العالج  يع������د االأ

ن  أي�ساً، الأ املعروف������ة حالياً فح�سب، ولك������ن، ا

املزي������د من الفكر التحليل������ي اأ�سبح جزءاً ال 

أ من املناه������ج التعليمي������ة والتدريبية  يتج������زا

للعامل������ني يف جمال ال�سحة النف�سية، لدرجة 

اأ�سبح معها البع�������س يعتقد بانتفاء احلاجة 

لبقاء التحليل النف�سي اخت�سا�ساً منف�ساًل، 

وي������رون اأن مكان������ه الطبيعي ه������و االندماج 

الكل������ي يف الكيان العام للط������ب النف�سي. يف 

هذا ال�سي������اق ي�سري الربوف�س������ور بيرت برينر، 

�سبق يف كلية  رئي�������س فرع الطب النف�س������ي االأ

مني الع������ام ال�سابق  ط������ب جامعة فيين������ا واالأ

طب������اء النف�سانيني، وهو  للرابطة العاملية لالأ

من الو�سفيني- الع�سويني امللتزمني، اإىل انه 

أناعته، قبول تف�سريات  مل يعد ممكناً، ح�سب ا

�سباب اأغلب اال�سطرابات  التحليل النف�سي الأ

النف�سية، موؤكداً عل������ى اأن الدالئل ت�سري اإىل 

وجود عوام������ل ع�سوية م�سوؤول������ة عنها، لذا 

فهو ياأم������ل اأن ال يطول انتظ������ار اليوم الذي 

تتحق������ق فيه اإمكانية اكت�س������اف اأو عزل مثل 

أو  ه������ذه العوامل بو�ساطة اأجه������زة الفح�س ا

أنه يق������ر باأنه لي�س  الو�سائ������ل املخربي������ة. اإال ا

عرا�س  بامل�ستطاع فهم البناء النف�سي ملعظم االأ

عرا�س الذهانية،  الع�سابية والكثري م������ن االأ

مثل الهذاءات، م������ن دون الرجوع اإىل اأفكار 

التحلي������ل النف�سي، كما ال ميك������ن اال�ستغناء 

فكار م������ن اإمكانيات يف  عم������ا تتيحه هذه االأ

. لذلك فاإن الو�سفيني- 
)1(

اأي ترتيب عالجي

الع�سويني واملحلل������ني التقليديني واملحدثني 

واخت�سا�سيي  ال�سلوكي������ني  واال�ستعرافي������ني 
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العقاقري ذات التاأثري النف�سي وحتى املحللني 

الوجوديني يتعاي�سون حتت مظلته يف امل�سفى 

اجلامعي.

طباء النف�سانيني  وباالجتاه نف�سه فان االأ

عموماً اأ�سبحوا يتخذون منحاً براغماتياً اأكرث 

م������ن اأي وقت م�سى، �سحيح هنالك مدار�س 

وانتم������اءات مل يتهياأ الوقت الكايف لتجاوزها، 

أق������ل تطرفاً واأكرث  اإال اأن اجلمي������ع اأ�سبحوا ا

أك������رث تنويعاً يف  خر، وا اإن�سات������اً مل������ا يقوله االآ

أ�ساليبهم العالجي������ة. فال�سلوكيون املحدثون  ا

واال�ستعرافي������ون، يف �سبي������ل املثال، مل يعودوا 

أن������ه جمموعة من  يتعاملون م������ع املري�س وكا

واإمنا  الع�سبونية،  والتو�سيالت  االمتدادات 

ن�ساين املتفرد  اأخذوا ينظرون اإىل اجلانب االإ

في������ه، اإىل درجة اأن بع�سه������م، واإن كان على 

لية  آلي������ة التحويل، وهي االآ ا�ستحياء، ياأخذ ا

ك������رث اأهمية يف العالج التحلي������ل � نف�سي،  االأ

بعني االعتب������ار يف فهم بع�س جوانب �سلوك 

املري�������س. واخ������ذ الو�سفي������ون- الع�سويون 

�رصية واأحداث  يولون اجلوان������ب النف�سية واالأ

احلي������اة واإحباطاتها اهتمام������اً متزايداً. كما 

اأن العديد من املحللني النف�سانيني مل يعودوا 

يتحرجون من ا�ستخدام اأمناطاً عالجية اأكرث 

واقعية واأقل ا�ستنزافاً للوقت واجلهد واملال. 

أت������ي يف مقدمتها التوج������ه �سوب العالج  ويا

أو الطويل، وهو عالج  ال�سيكودينامي املوجز ا

�س�س النظرية للتحليل النف�سي  ي�ستند اإىل االأ

مع حتويرات وتعديالت يف اجلوانب التقربية 

جرائية، والذي ي�سفه املحلل جود مارمور  واالإ

أن������ه اخليار املتوقع مل�ستقبل العالج النف�سي  با

أ�س�س  والذي على الرغم من كونه ي�ستند اإىل ا

أنه بتوخي������ه اأهدافاً اأكرث  فكر التحلي������ل اإال ا

أو�سع  توا�سعاً ميكنه تق������دمي العون جلمهور ا

بكثري مما ي�ستطيعه العالج التحليل- نف�سي 

التقليدي. ف�ساًل عن اإن بع�س املحللني اخذ 

ي�ستخ������دم العقاق������ري مكم������الٍت عالجيًة، اإذ 

ي�سريون اإىل اأن ا�ستخ������دام العقار مبا يوفره 

عرا�س ي������وؤدي اإىل  من تخفي������ف لوط������اأة االأ

ا�ستجابة اأف�سل للعالج، خ�سو�ساً يف مرحلة 

اال�ستهالل العالجي.

وكما هو احلال يف جم������ال العالج، فاإنه 

أي�ساً اأن يتم ا�ستبعاد التحليل  من غري املتوقع ا

ع������ن كيان علم النف�س. اإذ اإن كثرياً مما يبدو 

م�سلمات يف حياتنا ومفاهيمنا املعا�رصة هي 

ح�سيلة ن�سال طويل و�ساق للتحليل النف�سي. 

أ فرويد تكوين اأفكاره كان عامل  اإذ عندم������ا بدا
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أواخ������ر القرن التا�سع ع�������رص يت�سم بالتزمت  ا

ال�سدي������د وت�سيط������ر عليه هواج�������س التفوق 

العرقي واجلن�س������ي، وكان حمكوماً ب�رصامة 

للمو�سوعية العلمية و�سيادة القيم ال�سيا�سية 

واالجتماعي������ة املحافظ������ة والرجعية. ولكن 

ظهور ومناء التحليل النف�سي نظريًة وطريقًة 

أ�سهما يف خل������ق ت�سور جديد لعامل  عالجيًة ا

يعطي احلد�������س والال�سعور حقهما من دون 

انتقا�س للمو�سوعي������ة، عامل يت�ساوى فيه بنو 

الب�رص عرقي������اً، فكلنا نول������د وال نحمل معنا 

�سوى »الهو« ال������ذي تتوارثه ال�ساللة الب�رصية 

جمعاء. عامل ثنائي اجلن�س وم�ساهم ن�سط يف 

الروؤية الناقدة للقيم االجتماعية ال�سائدة.

ملا تقدم، وعلى الرغم من ازدهار وتعدد 

خرى، مل يعد بامل�ستطاع  املدار�������س الفكرية االأ

ا�ستئ�س������ال الفكر التحليل -نف�سي من ج�سد 

علم النف�س، بذات الدرجة التي ال ميكن معها 

حياء املعا�������رص من نظرية  تخلي�س عل������م االأ

الن�سوء. اإذ رغ������م املراجعة التي تتعر�س لها 

أ�س�سها  خر اإال اأن ا الدارويني������ة بني احلني واالآ

أنها قد  العامة تبقى مقبولة على الرغم من ا

التكون كاملة. كذل������ك فاإن املدار�س الفكرية 

خرى ال تتعار�������س وال حتل حمل التحليل  االأ

ن من يخل������ف فرويد اليجوز اأن  النف�س������ي، الأ

يكون راف�ساً له وملا اأجنزه واإمنا باإمكانه اإن 

جنازات. يكون مغنياً ومطوراً لهذه االإ

أين�ستاين: »اإذا در�سنا بدقة  يق������ول األربت ا

كيف نعرث على مبادئ مث������ل قانون الق�سور 

أنهم������ا ال ميكن  أو الن�سبي������ة، جند ا الذات������ي ا

أي������ة طريقة علمي������ة تقليدية،  اخرتاعهم������ا با

أم ا�ستقرائية، ولكن ذلك  ا�ستداللي������ة كان������ت ا

أو  يتم فق������ط با�ستخدام قدر م������ن االبتكار ا

اخلي������ال ويف اأحيان كث������رية احلد�س«. وهذا 

�س������كال على  ال������كالم ينطبق ب�س������كل من االأ

التحليل النف�س������ي، اإذ كثرياً ما ووجه فرويد 

بالتهمة القائلة باأن الط������رق التي اتبعها يف 

الو�س������ول اإىل اأفكاره مل تك������ن »علمية«. غري 

خرى  اأن التجربة العملي������ة ترينا املرة تلو االأ

باأن التم�سك مب������ا ي�سمى »احلقائق ال�سلبة« 

دون القدرة عل������ى اال�ستفادة من التعميمات 

العري�سة واحلد�س من �ساأنه اأن يجعل ف�ساًل 

عن الفرويدية اأفكاراً مثل الداروينية يف علم 

أ فرويد ال بد  حياء غ������ري علمية، ومن يقرا االأ

اأن يتلم�������س اجلهد امل�سني ال������ذي يبذله يف 

نقد اأفكاره وتفنيدها -على نحو يعجز عنه 

أ�س������د خ�سومه باأ�ساً- ثم يف اإعادة بنائها مع  ا

�سافة والتجديد. االإ

ولقد اأ�سحينا اأكرث تعقيداً من اأن نر�سى 

بتف�سريات مب�سطة مل�ساغلنا الكبرية، وجتمع 

ن�ساين ما  لدين������ا من املعرف������ة بال�سل������وك االإ
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مينعنا من تقبل ا�ستنتاجات تتجاهل التفكري 

التحليل -نف�سي املت�سم بالدينامية. فكل من 

ال�سلوكي������ة والكيمياء احليوي������ة تزيدنا فهماً 

ن�ساين ولكنها ال تف�رص لنا  بظواهر ال�سلوك االإ

مغزاه. اإذ لكي نفهم لوحة ما، نحتاج اإىل اأكرث 

من جمرد معرفة مكونات الزيت وال�سبغيات 

أو الطريق������ة التي اتبع������ت يف حتديد ن�سب  ا

أ�سلوب خلطها على »الكانفا�س«.  أو ا مزجه������ا ا

مل والياأ�س،  دراك احلب والكراهي������ة، االأ والإ

ال�سع������ر وال�سيا�سة، نحتاج اإىل اأكرث من جمرد 

معرفة التغ������ريات الكيميائي������ة احلا�سلة يف 

نهاية الع�سبون������ات، ومالحظة الكيفية التي 

أو  يتم فيها اإ�������رصاط اال�ستجابات باحلفزات ا

كيفية فقدانها ذلك اال�سرتاط.

بع������د ت�ساوؤل������ه فيم������ا اإذا كان التحلي������ل 

النف�س������ي علماً يتوجب فهم������ه واختباره كما 

أو  هو احل������ال بالن�سبة للكيمي������اء والفيزياء ا

أو ه������و ال هذا وال ذاك،  ه������و فن له اأ�سوله، ا

يخل�������س لوي�������س بريك������ر، يف كتاب������ه »رحلة 

فرويد غري املنتهية«، اإىل القول باأنه يتوجب 

قرار ب������اأن للتحليل �سف������ات العلم  علين������ا االإ

أنه  أنه فن تطبيقي ل������ه اأ�سوله وطرائقه، وا وا

ن�سق من القيم ميك������ن اأن جتعل منه منهجاً 

للحي������اة. اإال اأن هذه ال�سفات بالذات جتعل 

جن������ازات التي حققها تب������دو ناق�سة  من االإ

ومل ت�سن������ح لها فر�س������ة التكام������ل، اإذ ف�ساًل 

عن �������رصورة تخلي�س التحلي������ل من كثري من 

التناق�سات التي حملها معه من الفرتة ذاتها 

آراء فرويد  الت������ي ن�ساأ فيها، ف������اإن الكثري من ا

املتاأخ������رة خ�سو�ساً تلك املتعلق������ة بالعدوان 

وامل������وت ودور القوى االجتماعي������ة املتفاعلة 

فراد واجلماعات،  يف املعاناة الع�سابي������ة لالأ

بحاج������ة ما�سة اإىل املتابعة واالغناء، لذا فاإن 

رحلة فرويد التي ب������داأت قبل اأكرث من قرن 

م������كان عّدها قد انتهت  من الزمن لي�س باالإ

حوال.  باأي حال من االأ

حديث مبا�رص مع كاتب ال�سطور.  -1

الهوام�ش
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يب������دو امللك ال�سه������ر /�رشعو- كني/، اأي امللك ال�رشع������ي كما يدل ا�سمه، 

املع������روف يف التاريخ با�سم /�رشجون الكب������ر/، كملك اأ�سطوري مل يوجد حقاً. 

أ�س�س وحكم  م������ع اأن ال�سك ال يرتقي اإىل حقيقة وج������وده التاريخي واإىل كونه ا

اأول اإمرباطورية يف التاريخ. 

�سطورية حول �سخ�سه   ويل������وح وكاأنه هو الذي تعمد اإ�سفاء تلك الهالة االأ

م������ن حيث الن�س الذي تركه حول والدت������ه واأ�سله. ويقول فيه ما ن�سه: »لقد 

�ساعر وباحث �سوري. باري�س.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

كادي امللك �شاروكني الأ

اأول اإمرباطورية يف تاريخ ال�رشق القدمي

فايز مقد�سي
❁
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أو راهب������ة كربى مقد�سة.  كان������ت اأمي كاهنة ا

أما اأبي فال اأعرف م������ن هو. اأعمامي كانوا  ا

ي�سكنون اجلب������ال. املدينة الت������ي راأيت فيها 

الن������ور ا�سمها /اأزو- فريان������و/ )الزعفران(، 

وتقع على �سفاف الفرات.

اأمي �سيدة الكاهنات حملتني ثم ولدتني 

يف اخلفاء. بعد ذل������ك و�سعتني يف �سلة من 

الق�س������ب اأحكمت غلقها ث������م رمت بها على 

أنا بداخلها. حملتني مياه النهر  مياه النهر وا

وم�ست بي حتى رمتن������ي على ال�سفة قرب 

بيت /�ساقي/ واأحياناً يكتب اال�سم /اأققي/ 

الذي يعتني بالب�سات������ن امللكية. وبينما كان 

/�ساقي/ ي�ستقي املاء �ساهد ال�سلة، فانت�سلها 

واأخرجن������ي منه������ا. ث������م تبن������اين وكاأين ابنه، 

وتعهدين بالرعاية حتى كربت، فعلمني مهنة 

الب�ستاين. هك������ذا اأ�سبحت ب�ستانياً مثله. ثم 

اأب�رصتني الربة ع�ستار فاأحبتني. هكذا وعلى 

مدى 56عاماً جل�ست على عر�ش امللوكية«.

و/�رصجون/ الذي خلف هذا الن�ش حكم 

ربعة، اأي كل  أقاليم العامل االأ أو ا آنذاك، ا العامل ا

اله������الل اخل�سيب، كما �س������وف نرى، وعلى 

وج������ه التقريب، م������ن �سن������ة 2334 اإىل �سنة 

2279ق.م.

اأول م������ا نالحظه من الن�ش هو اأن ق�سة 

والدة /مو�سى/ يف التوراة تبدو مقتب�سة عن 

ق�سة والدة /�رصجون/. ال�سيء الثاين هو اأن 

/�رصجون/ يعرتف باأنه لي�س من اأ�سل ملكي، 

أن������ه مل يكن اأمرياً، حت������ى يقول اإنه ال يعرف  وا

أبوه. ولكي يربر جلو�سه على العر�س،  من هو ا

فقد اتخذ لق������ب امللك ال�رصعي اأو /�رصعو- 

ول  كني/ ويبدو اال�سم مركباً من مقطعني االأ

أو البابلية القدمية  كادي������ة ا /�رصع������و/ من االأ

وتعني كما هو وا�سح /ال�رصعية. اأما املقطع 

الثاين /كني/ فهو �سومري ويعني امللك الذي 

ي�ستمد �سلطت������ه من ال�سماء كما ي�سري مقطع 

لوهة يف  /اإن/ ال�سومري والذي يدل على االأ

اللغة ال�سومرية.

ولق������د ب������داأ /�رصجون/ حكم������ه يف بالد 

أو  /�سومر/ قب������ل اأن يو�سع ح������دود مملكته ا

اإمرباطوريته بعد ذلك من /عيالم/ واخلليج 

العربي اإىل املتو�سط وجزيرة قرب�س.

واإذا اأخذنا بع������ني االعتبار كل ما تذكره 

الن�سو�س امل�سمارية ع������ن /�رصجون/، فاإنه 

أ�س�������س اإمرباطورية �سملت كل  يكون اأول من ا

اأرج������اء الهالل اخل�سي������ب يف التاريخ. واأول 

أي�ساً. ونحن  اإمرباطوري������ة عرفها التاري������خ ا

عندم������ا ندر�س تاريخ بالد م������ا بني النهرين 

درا�س������ة متعمق������ة فاإننا جن������د اأن كل ما هو 

م������دون �سحيح اإىل درجة كب������رية، كما �سوف 

نرى، حيث اإن الوثيق������ة الواحدة نعرث عليها 

يف اأكرث من م�سدر.

وحني يذكر /�رصجون/ يف ن�سه ال�سالف 
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الذكر اأن الربة ع�ستار ا�سطفته، فهذا يعني 

أنه عندما  أنه على حكم������ه �سفة اإلهية، كما ا ا

يقول اإن اأمه مقد�سة فهو يعطي لنف�سه اأ�ساًل 

ن الكاهن������ات املقد�سات كن يف ذلك  ملكياً الأ

�������رصة املالكة. ولقد فعل  العه������د دائماً من االأ

/�رصجون/ ال�س������يء نف�سه عندما عنّي ابنته، 

أنه بالتايل،  كما �سوف نرى، كاهنة مقد�سة وا

وكما كان������ت تقاليد زمن������ه، كان ممثل القوة 

ر�س. وذلك عماًل بنظرية  ال�سماوية على االأ

التماث������ل ال�سومرية القدمي������ة، والتي كانت 

تق������ول باأن كل ما هو قائ������م يف ال�سماء له ما 

ر�������س. العر�س ال�سماوي هو  يناظره على االأ

ر�س  له يف ال�سماء. وما يقابله على االأ مقر االإ

املعب������د. وبالت������ايل فامللك يقاب������ل الرب على 

أو وبعبارة اأخرى فاإنه يحكم با�سمه،  ر�س، ا االأ

وق������رارات امللك لي�ست �سوى التنفيذ احلريف 

لهية يف ال�سماء. وكذلك فاململكة  دارة االإ لالإ

ر�س اإمنا هي نظري اململكة  أو املدينة على االأ ا

ال�سماوية حيث تقطن القوى ال�سماوية.

تاريخي������اً بداأ /�رصجون/ حياته يف مطلع 

لف الثالث ق.م. يف خدمة امللك ال�سومري  االأ

/اور-زابابا/ ملك مدينة /كي�س/ يف جنوب 

أنه حاز على ر�سى امللك فما  العراق. ويبدو ا

لبث اأن و�سل اإىل مرتبة /م�ست�سار/ يف الق�رص 

أبعد من  امللكي. ولكن يبدو اأن اأحالمه كانت ا

ذلك. حي������ث تراه يقوم مبا ن�سميه اليوم ب� /

انقالب ع�سكري/ على امللك، وي�ستويل على 

احلك������م. وحتى اليوم ال ت������زال تفا�سيل هذا 

احل������دث غام�سة. وم������ا اأن ثبت /�رصجون/ 

و�سع������ه يف مملكة /كي�س/، حتى جهز حملة 

ع�سكرية، و�سار باجتاه مملكة /اأوروك/ التي 

كان على عر�سها مل������ك قوي هو /لوجال –

زاجاي�سي/ وحتت اإمرته الكثري من اأمراء /

ان�سي- بال�سومرية/ املدن ال�سغرية. وبخطة 

ع�سكري������ة متك������ن /�رصجون/ م������ن احتالل 

أ�������رص امللك. بعد جناح حملته هذه  اململكة، وا

اأ�سبح الطريق مفتوحاً اأمامه. وهكذا متكن 

م������ن اإخ�ساع ع������دة ممال������ك �سومرية اأخرى 

منها /اأور/ ثم مملكة /اأومما/. هكذا، ومن 

أنه �سار  مرفاأ هذه اململكة ا�ستطاع اأن يعلن ا

ي�سيطر عل������ى منافذ اخللي������ج. بحيث �سار 

بو�سع������ه اأن يقول العبارة ال�سهرية التي �سوف 

يرددها العديد من امللوك بعده: »لقد غ�سلت 

أ�سلحتي مبياه البحر«. ا

هك������ذا اأ�سبح /�رصج������ون/ ملكاً على كل 

بالد �سومر ومن ثم ات�سعت اإمرباطوريته من 

نا�سول اإىل املتو�سط اإىل اخلليج وكل البالد  أالأ ا

أراد اأن يفتتح عهداً  ما بني النهرين. ولق������د ا

جديداً يجع������ل ذكره خالداً يف التاريخ، فقام 

بتاأ�سي�س عا�سمة جديدة بالقرب من مدينة 

أكاد/. ويبدو  /كي�������س/، اأطلق عليها ا�س������م /ا

�سالف  اأن ا�س������م املدين������ة يعني /حا�������رصة االأ
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ج������داد/. وتُلفظ بال�سومرية /اأجاديه/  أو االأ ا

ونلمح فيها ظ������الل كلمة جد /اأجداد. وهي 

ثار حتى  العا�سم������ة التي مل يتمك������ن علماء االآ

الي������وم من حتدي������د موقعها. ولق������د جعل /

�رصجون/ من عا�سمته هذه مرفاأً هاماً على 

تية من  نه������ر الف������رات تر�سو فيه ال�سف������ن االآ

اخلليج وم������ن /ماجان/ عمان ومن /دملون/ 

البحري������ن. ثم ما لبث /�رصج������ون/ اأن جعل 

كادية لغة �سبه ر�سمية دون اأن مينع  اللغ������ة االأ

اللغة ال�سومرية. بل اإنه جعل الكتبة يقتب�سون 

عالماتها امل�سمارية –املقطعية لكتابة اللغة 

أنه، وحتا�سي������اً للفنت، ترك  كادي������ة. كم������ا ا االأ

م������راء ال�سومريني ال�سابقني  اأكرث امللوك واالأ

يحكمون مدنه������م كنواب للمل������ك وباإ�رصاف 

أكاد. وفعل  ال�سلط������ة املركزية يف العا�سم������ة ا

مور الدينية فلم  ال�سيء نف�سه فيما يخ�س االأ

يلغ العبادات ال�سومرية، بل اإنه م�سى اإىل ما 

أن������ه امللك الذي م�سحه  أبعد حني اأعلن ا هو ا

لوهي������ة العليا عند  أنو/ ال������ذات االأ ال������رب /ا

ال�سومري������ني بالزيت، وامل�س������ح بالزيت كانت 
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عالم������ة امللوكية ال�سومري������ة، ومن ثم يف كل 

امل�رصق القدمي. ومن هذا الطق�س، اأي م�سح 

أنه  بالزيت يوم تتويجه، اأتى ا�سم /امل�سيح/، وا

على ال�سومري / /�رصج������ون/ ممثل الرب االأ

ر�س. اإنليل/ على االأ

اإ�سافة اإىل ما �سبق، فقد قام /�رصجون/ 

م������رية /انهي������دو- اننا/،  بتن�سي������ب ابنته االأ

الت������ي كانت �ساعرة كب������رية تركت العديد من 

الق�سائ������د ال�سعرية الروحي������ة مكر�سة للربة 

ال�سومري������ة /اإنانن������ا/، يف من�س������ب الكاهنة 

و/انت������و-  بال�سومري������ة/،  /اإن-  الك������ربى 

كادي������ة/ يف معبد ال������رب القمر /ناننا/  باالأ

كادي������ة/ يف مدينة  بال�سومري������ة، و/�سني باالأ

آن������ذاك. وهكذا  /اأور/ ك������ربى مدن اململكة ا

تقبل /�رصجون/ الديانة ال�سومرية كما فعل 

م������ع اللغة ال�سومرية. وهما اأمران يتداخالن 

م������ع بع�سهما البع�س ع������رب التاريخ، و�سوف 

ينت������ج عنهما ما ن�ستطي������ع اأن ن�سميه الع�رص 

الذهبي للح�سارة البابلية كما اأ�سحت على 

عهد ملك اآخر عظيم هو /حمورابي/. وهو 

اأمر دام حتى عهد اآخر ملوك بابل اأي امللك 

/نابونيد/.

أينا اأن /�رصجون/ اأطلق على عا�سمته  را

أين اأتى هذا  أكاد/. فم������ن ا اجلدي������دة ا�سم /ا

اال�سم الذي �سار يُطلق فيما بعد على ال�ساللة 

أ�س�سها /�رصجون/، وعلى العهد  امللكية التي ا

أي�ساً  ال������ذي دام فيه حكم تلك ال�سالل������ة. وا

كادية. اللغة والثقافة. وما هي تلك اللغة االأ

ما من ج������واب يف التاريخ. اإمنا ن�ستطيع 

أكاد هو ا�سم /�رصجون/،  اأن نفرت�س اأن ا�سم ا

أو ا�س������م املجموع الب�رصي ال������ذي كان ينتمي  ا

موري  أن������ه كان املجم������وع االأ رج������ح ا اإليه.واالأ

الغربي ال�س������وري الذي كان موجوداً يف بالد 

ال�سومري������ني قبل و�سول �رصج������ون اإىل �سدة 

احلكم. وت�سري الوثائق اإىل �رصب من التعاي�س 

أ�سماء  موريني وال�سومريني. وا ال�سلمي بني االأ

مورية  �سماء االأ عالم ت�سري اإىل الكثري من االأ االأ

موريون قد �ساعدوا  الطابع. ورمب������ا كان االأ

/�رصج������ون/ يف حروبه كعنا�������رص يف جي�سه. 

أكادية اإمنا  واللغ������ة التي �سماه������ا العلم������اء ا

اأطلق������وا عليها هذا اال�سم ن�سبة اإىل ال�ساللة 

أكاد. اأي كما نقول مثاًل  الت������ي حملت ا�س������م ا

اللغ������ة العبا�سية ونق�سد بذلك اللغة العربية 

يف الع�رص العبا�سي ولي�س لغة عربية اأخرى. 

كادية فهي ال تختلف كثرياً  وكذلك اللغ������ة االأ

مورية- الكنعانية القدمية. عن االأ

ي�سري /�رصج������ون/ يف ن�س������ه اأن اأعمامه 

ي�سكنون اجلبال. ال �سك اأن اجلبال هي جبال 

اجلزيرة ال�سورية يف اأعايل الفرات والتي هي 

موريني منذ القدم، وقبل ا�ستقرارهم  مقر االأ

يف الع������راق على عهد /�رصجون/ وفيما بعد 

على عهد /حمورابي/ وهو اأموري خال�س. 
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أنه، وحتى اليوم، هناك  ومما يثري االهتمام ا

اأ�رص كثرية يف املنطقة حتمل ا�سم /عقاد/ اأي 

لف والقاف والكاف  أكاد لتبادل الع������ني واالأ ا

يف اللغات امل�رصقي������ة القدمية، فن�ستطيع اأن 

أكاد/ كما نقول يف لهجة املدن /ال�/ نقول /ا

بدالً من /قال/ وكما نقول يف لهجة الفرات 

والبادية /عكاد/ بدالً من /عقاد/. وهكذا.

واإذا تركن������ا اجلانب الق�س�سي عن والدة 

/�رصجون/ فاإن ا�س������م /اأكاد/ هو ا�سم اأ�رصة 

مالكة، واإما ا�سم جمموعة ب�رصية �سورية دخلت 

الع������راق، وا�ستقرت فيه. ث������م ا�ستولت على 

احلكم. ولعل /�رصج������ون/ بدهائه ال�سيا�سي 

مل ي�رص اإىل ا�سم معني حتى يقبله ال�سومريون 

كمل������ك �رصعي وهو لي�س من اأ�سل ملكي كما 

�سبق. اإمنا ينبغي اأن نلفت النظر هنا اإىل اأن 

الذي ن�سبه ملكاً على �سومر اإمنا هي الربة 

موري –الكنعاين- البابلي،  ع�ستار با�سمها االأ

ولي�ست الربة /اإنانا/ با�سمها ال�سومري مما 

مورية. كما اأن ا�سم ابنته  يدل على اأ�سوله االأ

مرية /اناهيدو- اننا/، التي حتدثنا عنها،  االأ

ي�س������ري اإىل امتزاج �سومري –اأموري حيث اإن 

املقطع هو اأموري ال يزال اإىل اليوم ا�سم علم 

أناهيد وناهدة  حتمله الكثري م������ن الفتيات /ا

وتنهيد/، بينما املقطع الثاين /اننا/ �سومري 

�س������ارة ال�سومرية ال�سماوية /اإن/. وال  فيه االإ

أنها كانت كاهنة كربى، اأي حتمل  غرابة طاملا ا

�سفة القدا�سة.

يف �سن������وات ال�سيخوخة حاول الكثري من 

مراء التمرد على /�رصجون/ غري  امللوك واالأ

أنه متكن مع ذلك م������ن قهرهم وخلعهم عن  ا

مرباطورية الكربى دامت  عرو�سهم. وتلك االإ

على م������دى قرن من الزم������ن والتي وحدت، 

ول م������رة يف التاريخ، �سم������ال وجنوب ما  والأ

بني النهرين وامتدت اإىل /اإيبال/ وكل �سمال 

غ������رب �سوري������ة و�سيطرت عل������ى /عيالم/، 

و�سيطرت جتارياً عل������ى ما هو اليوم �سلطنة 

عمان والبحرين. ثم و�سلت اإىل جبال زغرو�س 

وطورو�س واملتو�سط.

وهك������ذا ح������ق حلفيد /�رصج������ون/ امللك 

كادي /ن������ارام- �سني/ )ويعني ا�سمه خليل  االأ

أو القم������ر( اأن ي�س������ع يف الوثائ������ق  /�س������ني/ ا

واملنحوتات اإىل جان������ب ا�سمه �سورة النجمة 

لوه������ة ال�سومرية، واأن يتخذ لقب / داللة االأ

كادية )�سار  ربعة/. وهو باالأ قاليم االأ ملك االأ

أربعا- اإمي(. اأي، وح�سب جغرافيا  –كيربات- ا
لف الثال������ث ق.م، �سم������ال العراق  أوائ������ل االأ ا

أو امل�رصق )اأمورو( ثم  وجنوبه ثم بالد ال�سام ا

أنا�سول  نا�سول. )وا عيالم وجبال فار�س ثم االأ

تعني يف اللغ������ات امل�رصقية القدمية: ال�رصق( 

وه������ي اإمرباطورية �س������وف ت�سقط يف مطلع 

لف الث������اين ق.م. كما نعلم من ن�س قدمي  االأ
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يحمل ا�سم /ملحم������ة امللك املحارب/ والتي 

أنه م�سى  تق�س فتوحات /�رصجون/، وكيف ا

نا�س������ول حلماية  بجي�س������ه اإىل قل������ب بالد االأ

كادية، وكيف  الطرق والقوافل التجاري������ة االأ

و�سل اإىل /بحر الغرب/ اأي املتو�سط، واأقام 

منحوتات متثله يف قرب�������س وجزيرة كريث. 

أنه ا�ستطاع اأن يرتك عبارته ال�سهرية  بحيث ا

والتي يقول فيها:

ن كل مل������ك يريد اأن ي�ساهيني فعليه  »االآ

أنا م�سيت«. اأن مي�سي بدوره اإىل حيث ا

بعد اأن تويف /�رصجون/ خلفه على العر�س 

مري /رميو�س/. ويف عهده بداأ مترد  ابن������ه االأ

املدن –املمالك ال�سومرية. حيث حاول اأمراء 

أ�سهم /كاكو/  أداب������و على را الغا�س واأومما وا

ملك /لوجال/ ا�ستع������ادة ال�سلطة والتخل�س 

كادي������ة حيث كانت ال�رصائب  من ال�ساللة االأ

باهظة واخلدمة الع�سكرية �ساقة. اأهل عيالم 

بدورهم ان�سم������وا اإىل التمرد. غري اأن امللك 

/رميو�س/ ا�ستطاع قمع ه������ذا التمرد. غري 

أنه ما لبث اأن ُقت������ل على يد حا�سية ق�رصه،  ا

وق������ام مكانه �سقيقه /ماين-�ستو-�سو/ الذي 

قام باأول حملة بحرية يف التاريخ يف اخلليج 

العربي. ولقد ترك لنا ن�ساً يق�س فيه اأخبار 

تلك احلملة:

»/م������اين –�ست������و- �سو/ املل������ك بعد عدة 

دنى  معارك انت�رص فيها فقد اجتاز البحر االأ

خرى  /اخللي������ج/ ب�سفن������ه. مدن ال�سف������ة االأ

وعدده������ا 32 مدين������ة –مملك������ة ا�ستع������دت 

للحرب. ولك������ن امللك انت�������رص ودحر العدو 

وقتل ملوكهم. ث������م م�سى ب�سفنه اإىل ما وراء 

دنى /ُعم������ان/، وا�ستخرج العديد  البحر االأ

حجار الكرمية/ والكثري من الف�سة.  من /االأ

أكاد«. حملها على �سفنه وعاد اإىل �سفة ا

على اأن الكثري من املمالك كانت قد بداأت 

أكاد واحلكم املركزي كما  تتح������رر من �سلطة ا

فعلت مملكة اإيبال الت������ي و�سعت من رقعتها 

نا�سول. يف ال�رصق. وكان  اجلغرافية حتى االأ

هن������اك ال�سع������وب التي ب������داأت ت�سيطر على 

الطرق التجارية وعلى راأ�س هوؤالء احلوريون 

والغوطي������ون على �سفة ال������زاب ال�سفلى يف 

منطقة /دي������اال/. اأمام ه������ذا الو�سع، وبعد 

و�س������ول /ن������ارام- �س������ني/ اإىل العر�س فقد 

اختار احلرب وقاد حمالت ع�سكرية ناجحة 

مرباطورية كما  �سمحت له با�ستعادة و�سع االإ

أنه حمل كما  أي������ام جده، وبحيث ا كانت على ا

ربعة/. بعد وفاة  قاليم االأ �سبق لقب /ملك االأ

/نارام �سني/. عاد الو�سع اإىل التدهور مما 

دف������ع امللك /�سار-كايل- �س������اري/ اأي /ملك 

كل امللوك/ اإىل القيام بحملة ع�سكرية ولكن 

موريني يف �سورية )اجلزيرة  هذه املرة �سد االأ

ال�سوري������ة( /جبل ب�رصي/ قرب مملكة ماري 

الذي������ن كان������وا قد راح������وا يدخل������ون العراق 
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الق������دمي كتجار وكعمال حرفي������ني اأو كجنود 

مرتزقة اأو موظفني يف الق�رص امللكي. وكان 

أُمرائهم قد جنحوا يف تاأ�سي�س بع�س  بع�������س ا

مارات يف املنطقة. وهكذا بدا اأن النهاية  االإ

قد اأ�سبحت و�سيكة.

أكاد اأن �سقطت  وم������ا لبثت اإمرباطوري������ة ا

نتيج������ة موؤام������رات يف داخ������ل الق�رص امللكي 

م������راء، اإ�ساف������ة اإىل التهديد  و�������رصاع بني االأ

اخلارجي، وكما كان قيامها �رصيعاً فقد كان 

�سقوطه������ا �رصيعاً بدوره على ي������د الغوطيني 

الذي������ن دام احتاللهم ملا ب������ني النهرين قرناً 

من الزمن كان من ال�سعب فيه التعاي�س مع 

كادي������ني الذي������ن نظروا اإىل  ال�سومري������ني واالأ

الغوطيني ك�سعب برب������ري ال ثقافة لديه وال 

معرفة وال ح�سارة. وهناك ق�سيدة �سومرية 

تقول عنهم:

»الغوطيون �سعب ال يقبل من يحكمه

دراك لهم �سورة اإن�سان من ناحية االإ

اأم���ا من حي���ث املظه���ر وال���كام الرببري 

فهم اأ�سبه بالكاب

م���ن  به���م  اأت���ى  /اإنلي���ل/  ال���رب  غ�س���ب 

اجلبال باأعداد هائلة كاأنهم اجلراد يغطي 

ر�س«. االأ

ولقد كان������ت ال�سعوب اجلبلي������ة العنيفة 

تطمع دائماً برثوات وغنى ما بني النهرين. ومل 

يكن دخول الغوطيني �سوى بداية �سوف تعود 

وتتكرر على اأيدي جمموعات اأخرى، احلثيني 

موريني الذين متكنوا  والكا�سيني. وقبلهم االأ

من تاأ�سي�س امرباطورية ت�ساهي اإمرباطورية 

أيام امللك ال�سهري / /�رصجون/ وذلك عل������ى ا

لف الثاين ق.م.  حمورابي/ يف منت�س������ف االأ

غريق ومن  ثم ويف وقت متاأخ������ر الفر�س واالإ

�سالمي، كما  ث������م العرب يف مطلع العه������د االإ

هو معروف حيث قامت بغداد بدور بابل يف 

حم������ل م�سعل احل�سارة فيما ن�سميه بالع�رص 

العبا�سي الذهبي.

بعد طرد الكا�سي������ني متكن بع�س ملوك 

�سوم������ر من تاأ�سي�������س �ساللة مالك������ة جديدة 

ُدعيت با�سم ال�ساللة الثالثة اأو مملكة /اأور/ 

وبداأ ع�رص النه�سة ال�سومرية اجلديدة على 

لف الثاين  يد املل������ك /اأور-منو/ منته������ى االأ

ق.م ال������ذي ترك بع�س امل������واد القانونية كما 

لواح، والت������ي على قلتها تُعترب من  ك�سفت االأ

أق������دم القوان������ني يف التاري������خ. وكان الهدف  ا

منه������ا اإج������راء اإ�سالح������ات اإداري������ة وتنظيم 

احلياة االجتماعية واإقامة العدالة يف البالد 

رملة واليتي������م والفقري والعبيد.  وحماي������ة االأ

أي�ساً باإ�سالح������ات زراعية ونظم  ولق������د قام ا

الري وحمى الط������رق التجارية ونظم حركة 

املرفاأ على اخلليج مم������ا اأعاد ململكة /اأور/ 

عظمتها القدمية.
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خا�س������ة بع������د بن������اء املعاب������د وترميم /

أبراج  الذك������ورات/ البن������اء املوؤلف من ع������دة ا

كادية  وا�سمه بال�سومري������ة /اأو-نري/. اأما باالأ

فاال�سم ياأتي من فعل /زاق-اأرو/ ويعني البناء 

املرتفع املخ�س�س للعبادة. رمبا ق�سدوا من 

العل������و التقرب من ال�سماء، وبالتايل من اهلل. 

أنه  والبع�س راأى يف ه������ذا النمط من البناء ا

ر�س. ومل يكن يحق  مبثابة عر�س اهلل على االأ

خري �س������وى للملك  ال�سع������ود اإىل الطاب������ق االأ

ولكبري الكهن������ة حيث كانت جتري طقو�س /

العر�س املقد�س/ املعروفة. وهذه الذكورات 

�سفار التوراتية ب�/ هي الت������ي �سماها كتبة االأ

برج بابل/ ال�سهري. وكان بناء هذا النمط من 

املعابُد يعترب �رصفاً للملك الذي بناه وتخليداً 

ال�سمه.

ملك �سومري اآخر �سهري من تلك احلقبة 

/جودي������ا/ 2141-2122ق.م وا�سم������ه يعني 

أو امل�سطفى. ق������ام ببناء  ال������ذي دع������اه اهلل ا

العدي������د من املعابد والذك������ورات وترميم ما 

تهدم منها. وح�سب الفكر ال�سومري الديني 

أو ذاكورة ال يت������م ملجرد اإقامة  فبن������اء معبد ا

معب������د، بل تلبية لدع������وة اإلهية تتم يف احللم 

يكلف فيه������ا اهلل امللك باإقامة �رصح اأو معبد 

كما يذكر /جوديا/ يف نق�س على متثال له:

»يف قل������ب احلل������م ظهر يل كائ������ن قامته 

ر�س. على  عالية كال�سماء وج�سده ي�سارع االأ

أ�س������د، واأمرين اأن  أ�سد، وعلى ي�ساره ا ميين������ه ا

أنن������ي مل اأفهم ما طلب  أبن������ي معبداً له. غري ا ا

أة. وكانت حتمل بيدها  مني. فجاأة راأيت امرا

/قلم/ م������ن معدن مبهر للنظر. كانت حتمل 

أي�س������اً لوحاً عليه كتاب������ة �سماوية. وبدت يل  ا

أنها غارقة يف التاأمل«. ا

ا�ستيقظ /جوديا/ قلقاً من احللم الذي 

آه، واحتار يف تف�سريه. جلاأ اأوالً اإىل اأمه. ثم  را

اأخ������ذ ال�سفينة وم�سى لي�ساأل الربة /نان�س/ 

الت������ي تف�رص االأحالم. فقالت له الكائن الذي 

أة هي  له /نني-جري-�سو/ واأن املرا آه هو االإ را

/ني�سب������ا/ ربة العلم واملعرفة. ثم ن�سحته اأن 

يقدم لل������رب /نني-جري-�س������و/ عربة مزينة 

باملعادن الرباقة وبال������الزورد، واأن ينحت له 

ل������ه ال ت�سرب  �س������ارة ملكية. ومل������ا كان علم االإ

اأغواره فاإنه �سوف يخفف عنك ويك�سف لك 

خمطط بناء معبده«.

وطبعاً يقوم /جوديا/ ببناء املعبد ح�سب 

لهية. الهند�سة البنائية االإ

غري اأن هذه اململكة القوية مل تدم طوياًل 

موريون  أ االأ وما لبثت اأن �سقطت بدورها. وبدا

يحتل������ون واجه������ة التاريخ. اللغ������ة ال�سومرية 

تكت������ب ا�سمهم باملقطع /مار-ت������و/ يُلفظ /

كادية ت�سري اإليهم با�سم  مار-رو/. واللغ������ة االأ

أم������ور-رو-م/ واأحياناً قليل������ة با�سم /تيد- /ا

كادي، ي�سريان  نوم/. اال�سمان، ال�سومري واالأ
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اإىل منطقة جغرافي������ة واإىل جمموعة ب�رصية. 

اأما املنطقة اجلغرافية فتمتد من غرب نهر 

الف������رات وحتى البحر املتو�سط )اأي كل بالد 

ال�سام( اأو غرب ما بني النهرين. اأما ال�سعب 

أو �سكان الغرب اأي �سورية  فهو /الغربي������ون/ا

الطبيعية. والغرب ه������و داللة ا�سم /اأمورو/ 

موريون كانوا  اجلغرافية –اللغوية. هوؤالء االأ

أو لهجة من الكنعانية  يتكلمون لغة هي فرع ا

القدمية، مثلهم يف ذل������ك مثل �سكان مملكة 

اإيبال وم������اري وغريهما م������ن ممالك �سورية 

أنه������م مل يخلفوا م������ا يلزم من  آن������ذاك. غري ا ا

وثائق مكتوبة تبني لغته������م واأدبهم مثلهم يف 

أ�سقائهم يف العهد الفينيقي وعلى  ذلك مثل ا

عك�������س اإخوتهم يف مملك������ة اأوغاريت واإيبال 

وماري الذي������ن اأمدوا العامل مب������ا ال يح�سى 

م������ن الوثائق املكتوبة. وم������ا هو معروف عن 

أ�سماء  موري������ة فهو معروف بو�ساطة ا اللغة االأ

�سماء  مراء واالأ �سخا�س واالأ أ�سماء االأ العل������م. ا

لوهي������ة. ومن ثم التعاب������ري والكلمات التي  االأ

كادي������ة و�سارت ج������زءاً منها.  دخل������ت اإىل االأ

ولك������ن وكما �سبق، فلغتهم ه������ي الكنعانية اأو 

ال�سورية القدمية ولعل لهجتهم كانت خمتلفة 

موريني كانوا  قلياًل. ومعروف تاريخياً اأن االأ

جمموعة متح�رصة وم�ستقرة منذ زمن بعيد. 

أ�س�س������وا العديد من  أ�سلفن������ا، ا أنه������م، وكما ا وا

مارات ال�سغرية يف اأرجاء �سورية  املمالك واالإ

والعراق. والوثائق التاريخية ت�سري اإليهم كاأنا�س 

م�ستقرين يف وادي العا�سي يف �سورية ولبنان 

أنهم انت�رصوا يف  ويف جبال لبنان ال�رصقية. وا

ما بعد يف كل اأرجاء �سورية ولبنان وفل�سطني. 

والت������وراة ت�سري اإليهم با�س������م /اأموري/ حيث 

كانوا يتعاي�س������وا ب�سالم مع جريانهم احلثيني 

واحلوريني والكنعانيني واليوبو�سيني. وهناك 

ق�س������م منهم كان منت�������رصاً يف بادية ال�سام ما 

ب������ني تدمر وماري واأعايل م������ا بني النهرين. 

وكانوا ينزح������ون اأحيان������اً اإىل جنوب العراق 

ب������الد ال�سومريني للتج������ارة والعمل ثم كانوا 

ي�ستق������رون يف امل������دن وي�سبحون ج������زءاً من 

ال�سكان.

ولقد ا�ستطاع بع�سهم الو�سول اإىل �سغل 

وظائف عالي������ة يف الق�رص امللكي ونعلم ذلك 

مورية املختلفة  نهم احتفظوا باأ�سمائهم االأ الأ

�سماء ال�سومرية. وم������ع ذلك فبع�س  ع������ن االأ

الكتاب������ات ال�سومري������ة ت�س������ري اإىل جالفة يف 

ت�رصفات البع�س منهم وت�سبههم بالبدو وما 

من �سك يف املبالغة املوجودة يف هذا احلكم 

أبناء املدن الكربى على اأهل  الذي ي�سبه حكم ا

ن هوؤالء ال�/مار- رياف والقرى النائية. الأ االأ

مورو/ �سوف يتمكنون بوقت قليل  تو/ اأو /االأ

ن�سبي������اً من اإر�ساء قواع������د اإمرباطورية كربى 

كادي.  على ط������راز اإمرباطورية �رصج������ون االأ

و�س������وف يظهر م������ن بينهم اأح������د اأكرب ملوك 
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التاريخ /حمورابي/ ال������ذي �سيكون اأول من 

ي�س������ع /قوانني/ مدينة حتك������م اأمور الدولة 

واملجتمع يف ت������وق اإىل العدالة عز نظريه يف 

التاريخ وذلك يف مطلع القرن الثاين ق.م.

ح������دث ذلك يف زم������ن كانت في������ه اللغة 

ال�سومرية قد كفت عن اأن تكون لغة خماطبة، 

وحتولت اإىل لغة كال�سيكية ف�سحى ت�ستخدم 

يف املعاب������د وال يعرفها �سوى الكتبة والعلماء 

كادية  –الكهن������ة-، تارك������ة مكانها اللغ������ة االأ
موري������ة مبا دخ������ل اإليهما م������ن مفردات  –االأ
كادية القدمية نف�سها  وتراكي������ب �سومرية. االأ

اأ�سحت بدورها لغة ف�سيحة ودولية بعد اأن 

مورية وبع�س ال�سومرية  ن�ساأت عنها وعن االأ

كما نوهنا لغة خماطبة جديدة. وهو زمن �سار 

أ�سماء  أنف�سهم ا فيه ال�سومريون يطلقون على ا

أكادية حتى اإننا نالحظ ذلك يف  أو ا اأموري������ة ا

مراء الذين كانوا على عرو�س  أ�سماء امللوك واالأ ا

م������ارات ال�سومرية و�سار  بع�س املمالك واالإ

�رص املالكة على  هناك م�ساهرة بني جميع االأ

تنوع جذورها. كما اأن ازدهار حركة التجارة 

ق������وام ببع�سها البع�س  �سهل اندماج تلك االأ

بكل لغاتها وثقافاتها وحياتها الدينية حيث 

اأ�سبحت التقاليد والعادات ومنط العبادات 

متداخل������ة ببع�سها البع�س اإىل حد كبري كما 

مرباطوريات يف التاريخ يحدث يف اأكرث االإ

عندم������ا جل�س /حموراب������ي/ على عر�س 

باب������ل حوايل �سن������ة 1792ق.م فقد ورث عن 

أبي������ه /�سني-موبالليط/ اإم������ارة �سغرية على  ا

�سفة الفرات حتيط بها ممالك قوية وكبرية. 

وه������ي مملكة مل تكن لرت�س������ي طموح �سيا�سي 

حمنك كما كان /حمورابي/.

ح�س������ب الوثائق التاريخية امل�سمارية فاإن 

حمورابي كان قائداً و�سيا�سياً بارعاً و�سبوراً 

كم������ا كان رجل قوانني حت������دد عالقة الفرد 

بالفرد �سمن املجتمع ومن ثم بالدولة. ولقد 

عرف كيف يقيم عالقات �سيا�سية مع جريانه 

يف العدي������د من املمالك حول������ه قبل اأن يقوم 

بتوحيد كل تلك الدول –املدن يف اإمرباطورية 

واحدة جاعاًل من بابل عا�سمة لها لي�س لها 

آن������ذاك مما خلد ا�سم بابل يف  ما ي�ساهيها ا

التاريخ.

واإىل الق������ارئ هذا الن�������س البابلي الذي 

ياأتي على ل�سان حمورابي، يعدد فيه اأفعاله 

احلميدة:

عداء يف �س���مال  »لق���د ق�س���يت عل���ى االأ

الباد ويف جنوبها.

وو�سعت حدًا للمعارك.

ح�سنت اأحوال الباد.

جعلُت اأهل املدن مي�س���ون على ال�س���هول 

اخل�رصاء يف خياء.

حد اأن ينال منهم. ومل اأ�سمح الأ

اأنا الراعي املخل�س احلاكم العادل.
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راأفتي �سملت كل �سكان �سومر واأكاد.

وبف�سل �س���فيعتي ع�ستار نعموا بالهناء 

ورغد العي�س.

حكمي كان �سامًا دائمًا عليهم.

حميتهم جميعًا بحكمة ودراية«.

أ امل������رء مقدم������ة قوان������ني  وح������ني يق������را

حمورابي، وهو يذكر فيها الهدف من و�سع 

أو ال�رصيعة، فاإنه يقع على ح�س  تلك القوانني ا

بالعدالة عايل امل�ستوى وكاأن حمورابي طمح 

حقاً اإىل اإقامة املجتمع املثايل يف تلك الفرتة 

الغاب������رة من التاريخ حت������ى، وكما يذكر هو، 

الي�ستعبد القوي ال�سعيف وال الغني الفقري. 

وحت������ى يتم الق�ساء عل������ى الل�سو�س والقتلة 

ر�س ف�ساداً واإمرباطورية  الذين يعيثون يف االأ

حمورابي ت�ستحق بحث������اً خا�ساً بها ناأمل اأن 

نقدمه لقراء جملة املعرفة قريباً.

¥µ
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وىل اإىل يومنا ه������ذا رمزاً من الرموز 
يع������د اخل������ط العربي منذ بداياته الأ

ن�سانّية، كما  �سهام يف احل�سارة الإ �سالمّية، بل والإ املهمة يف بناء احل�سارة الإ

يوؤكد اخلطاط امل�سلم تفوقه يف هذا املجال، لدرجة جعلت كل دار�سي اخلط 

العربي يجمعون على اأن الفنان امل�سلم جعل للكلمة وظيفة جمالية مرئية اإىل 

جانب وظيفتها ال�سمعية. 

�س������الم بعناية خا�ّسة، ول غرو يف ذلك،   وق������د حظي اخلط العربي يف الإ

فه������و ترجمان القراآن الكرمي وو�سيلته التي حفظ بها على مّر الع�سور، حيث 

ناقد وخطاط �سوري.

العمل الفني: الفنان وفاء كريدي.

❁

ò

جليل ر�سويل

الطائر املغّرد يف ف�ساء احلرف

مع�صوم حممد خلف
❁
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أربعة ع�رش  حر�ص �لفن������ان �مل�سلم على مدى �

قرناً على جتويد �خل������ط �لعربي وحت�سينه، 

وو�س������ع �أق�سى م������ا ميك������ن �أن ي�سعه �لعقل 

�لب�������رشي من �لقو�ع������د و�ملعاي������ر يف �سبيل 

جتويد ه������ذ� �لفن و�أحكام������ه لتكون مبن�زلة 

قو�نني ونظريات هند�سية غاية يف �لدقة، ال 

نقا�ص منها، يرجع  أو �الإ يجوز �لزيادة عليها �

أر�د حذق �لكتابة.   �إليها كل من �

فاخلط �لعربي يتمتع باإمكانات ت�سكيلية 

ال نهائي������ة فحروف������ه مطاوعة لعق������ل وليد 

أبعد �حل������دود، ملا  �خلط������اط �حل������اذق �إىل �

رد�ف  يتميُز به من �ملدِّ و�لق�رش و�التكاء و�الإ

ر�س������ال و�لقطع و�لرج������وع و�جلمع مما  و�الإ

يٍّ من �خلط������وط يف �للغات 
ال يتو�ف������ر يف �أ

خرى، ولذلك فهو ينتمي �إىل �لعاملّية بكل 
�الأ

قوة ودر�ية و�سمولّية. 

وه������و فن يجم������ع �لليون������ة و�ل�سالبة يف 

تناغم مذه������ل وتتجلى فيه قّوة �لقلم وجودة 

�ملد�د �مل�ستمدة من �لنفحات �لروحانية �لتي 

تهيمن على �خلطاط �ملبدع يف حلظة �إبد�ع 

فل�سفي ال تكرر نف�سها. 

فم������ن �ساحة �لفكر �ملخ������زون يقفز ن�ّص 

آية كرمية ير�فقه  أو � جذ�ب �أو حكمة ماأثورة �

تخي������ل مبدئي لنوع �خلط �ل������ذي ينبغي �أن 

يكتب به، ومع �إعمال �لفكر و�إجهاد �لقريحة 

تب������د�أ مالمح �لتكوين �خلط������ي تظهر رويد�ً 

بداع  روي������داً للّروح ثم للعني ثم تنفذ اليد لالإ

احلقيقي. 

كم������ا اأن الرابط������ة احلميمية التي جتمع 

مثل������ث العقل والروح والعني ب������دءاً بالتوافق 

املن�سبط يف الن�س������ب املطلوبة بني احلروف 

والتناغم املاألوف بني احلركات، واالنطالقة 

الوّثابة لبع�������س الكلمات لتن�سهر يف عالقة 

وا�سح������ة ب������ني نوع اخل������ط ومعن������ى الكالم 

املخطوط يف بناء لوحة قادرة على التعاي�س 

مع الو�سط الفني زمناً طوياًل. 

كذل������ك فاخل������ط يف جمهوري������ة اإي������ران 

�سالمّي������ة ل������ه م������ذاق خا�س م������ن خالل  االإ

االهتمام الكبري واحلب العميق حيث حتاط 

بهالة قد�سية يت�سعب يف م�سمونها روحانيات 

غريبة ي�سعب �رصد ماهياتها، حتى اأ�سبحت 

جزءاً من الثقاف������ة االجتماعية لذلك البلد، 

ومبا اأن النف�س الب�رصي������ة ب�سكلها االعتيادي 

بحاجة ما�س������ة اإىل تلك احلالة النادرة والتي 

من خالل اخل������ط والزخرف������ة املت�سعبة يتم 

طرق تلك العتبة روي������داً رويداً اإىل اأن ي�سل 

م�س������ارف تلك اململكة التي تزيده حباً وتعلقاً 

بهذا الفن اجلميل. 

أنواع  أ�سهر ا واخلط الفار�سي يعد اأح������د ا

اخل������ط العربي، وهو ي�سكل فن������اً من الفنون 

اجلميل������ة وال�سنائع النفي�سة التي جتذب كل 

خرية  متذوق للفن، وقد �سه������د يف العقود االأ
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بداع والتطور  نقلة نوعية حتققت بف�سل االإ

والتقني������ة الفنية، مما اأو�سل������ه اإىل امل�ستوى 

العاملي واأعمال اخلطاط جليل ر�سويل منوذج 

واحد م������ن التجارب املعا�رصة يف عامل اخلط 

ال������ذي ن�ساهد فيه من������اذج اإبداعية يف غاية 

الروعة واجلمال.   

فاخلط������اط الفنان جلي������ل ر�سويل الذي 

يذه������ب اإىل االرتواء الع������ام يف الدخول اإىل 

قوال������ب البنية الت�سكيلي������ة للحرف الفار�سي 

ال������ذي يت�س������م بالعبقري������ة والوق������ار فيمزج 

احلروف يف ترا�سف مذهل من خالل الع�سق 

املتب������ادل ما ب������ني الق�سب������ة الناعمة واحلرب 

بجدية املختزنة  املتاأ�سل يف قواعد تل������ك االأ

بداع عرب جذورها املمتدة مع  بالعبقرية واالإ

ن�سان.  ن�ساأة االإ

 فيجعل من اللوحة ن�سيجاً متكاماًل تهفو 

نحو اإيحاءات ومدلوالت تنعتق معها النف�س 

بكل طواعية وحمبة، كذلك ي�سعى اإىل اإعطاء 

بع�س احل������روف مدلوالت يف غاية الب�ساطة 

واخلفة مم������ا ميّكنه من خل������ق روؤى جديدة 

ت�ساف اإىل م�سرية اخل������ط العربي  الرائدة، 

ا�ستطاع جليل ر�سويل اأن يوجد قالباً وحمتوى 

لوان، وميزجها  خا�ساً به، واأن يعتمد على االأ

مزج������اً مع اخلط������وط يف توليف������ات منّمقة 

بداعي،  وت�سكيالت مبتكرة ت������روي الظماأ االإ

أ�سا�ساً على تراث اخلط القدمي  حيث يعتمد ا

�سكال املتجددة.  لوان واالأ الذي ميزجه باالأ

ح�سا�س  كما يقوم بعملية تبادلية ما بني االإ

مي������ان، واخلط والف������ن، واأعماله ال توؤثر  واالإ

ن�سان الع������ادي فح�سب، واإمنا توؤثر يف  يف االإ

اأهل اخل������ربة واالخت�سا�س والعارفني برموز 

اخلط وقواعده التي تقبل التجديد من دون 

امل�سا�س باأ�سالته املعروفة. 

فالروحاني������ة وال�ساعرية ميزتان هامتان 

أ�سا�سيت������ان عند اخلطاط جلي������ل ر�سويل،  وا

فهو يع�س������ق اخلط ويت�سامى معه اإىل اأق�سى 

درجات احلب، فنجد احلروف لديه متعانقة 

مرتاق�سة تبوح بعوامل �سفافة يف غاية الروعة 

والدقة واجلمال 

كم������ا يجعل من احلروف بني������ة ت�سكيلية 

اإبداعي������ة  تت�سابك وترتا�س������ف عرب القابلية 

املرنة التي يت�سف بها تلك احلروف  لتعطي 

لوحة تت�سابك عناقاً وتاآلفاً يطرب لها اخليال 

وينع�س النف�س الب�رصية بذائقتها احلميمية، 

فهو ميث������ل خ�سو�سية ال�رصق وجمالياته وله 

خرى  ارتب������اط وثيق مبجموعة من الفنون االأ

�سالمي  كحياكة ال�سج������اد والفن املعماري االإ

والتذهي������ب وغالب������اً ما كانت ه������ذه الفنون 

ت�ستوحى من بع�سه������ا البع�س اإال اأن اخلط 

أبداً عن  ه������و ال�سيء امل�سرتك ال������ذي مل يغب ا

عموم هذه الفنون. 

�ساف������ة اإىل ال�سكل ال������ذي متتاز به  وباالإ
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لوحاته، فاإن امل�سمون اأي�ساً ميتاز 

بح�سن االختيار، 

فهو يف احلقيق������ة فنان حكيم 

ي������درك كيف يوّظ������ف احلروف يف 

�ساح������ة العمل الفن������ي من اجلمال 

النق������ي نح������و العبقري������ة املده�سة 

واخلي������ال  املوزون������ة  واحلبك������ة 

اخل�سب. 

فه������و بع������د اأن يت������ربك با�س������م 

أ باحلم������د، ويتوج  اجلالل������ة، ويبدا

أك������رب، جنده اأي�ساً  اأعماله ب�: اهلل ا

أ�سع������ار حافظ و�سعدي  ي�سي������ح يف ا

الذين  ال�سع������راء  وكبار  والروم������ي 

لهم الدور الكبري يف اإيجاد احل�س 

خالق������ي يف املجتمع  الدين������ي واالأ

يراين امل�سلم.  االإ

وعندما تقف على لوحة )�سورة احلمد( 

يغم������رك اخل�سوع واخل�سوع يف عامل روحاين 

ي�سع م������ن القراآن، فتنده�س  ما بني التنا�سق 

واالن�سجام من رقة احلرب و�سماكتها يف بع�س 

أو  ماك������ن فت�سع������ر وكاأن الكتاب������ة تتحرك ا االأ

تتمايل. 

يطاليني معر�س   وعندم������ا زار اأح������د االإ

ر�سويل يف روما ع������ام 1986م قال: »ال اأفهم 

�سالم  أ االإ أ�ستطيع اأن اأقرا العربية جيداً،ولكنني ا

من خالل هذه اللوحات واحلروف«. 

ن�سان يف لوحات ر�سويل،  وما يالحظه االإ

هو احلركة فف������ي كل لوحة هناك �سكل غري 

حم�سو�س من احلرك������ة امل�ستمرة تدفعك اإىل 

منعطف������ات جديدة، حاملة معه������ا اأحا�سي�س 

اإمياني������ة، وعن�������رص احلركة ي�ستم������ر اأحياناً 

بداع،  ليخرج من حال������ة التقليد اإىل حالة االإ

اإنه������ا جتربة جديدة ورائ������دة للمزج بني روح 

اخل������ط الرتاث������ي والف������ن الت�سكيل������ي مفعماً 

حا�سي�س اجلمالية للخطاط. باالأ
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جليل ر�سويل، ال�سرية وامل�سرية.  

أبرز  ❁ يعترب اخلطاط جليل ر�سويل من ا

يرانيني وله اأكرث من /1500/  اخلطاطني االإ

لوحة خطي������ة رائعة اأجنزها خ������الل خم�ٍس 

وثالثني �سنة من عمره الفني. 

❁ ولد يف هم������دان )مدينة اأبي علي بن 

�سينا( عام /1947م/. 

أنه������ى درا�سته يف همدان وطهران ثم   ❁ ا

ظه������رت مواهبه الفنية يف اخلط مبكرا مما 

�سباع هذه املوهبة  دع������اه اإىل التوجه كاماًل الإ

واإتقانه������ا وا�ستمرت ه������ذه املرحلة من عام 

/1961/ وحتى عام /1966/ حيث عمل يف 

أ�سهر مراكز اخلط العريقة.  ا

�ستاذ  ❁ يف ع������ام 1968 تعرف عل������ى االأ

ال�سه������ري �سيد ح�سن مريخ������اين وتتلمذ على 

يديه حتى ع������ام /1972/ حي������ث اأخذ عنه 

أن������ه مل يقلده )وال غريه( بل  أ�س�س اخلط اإال ا ا

�سلك منهجاً جديداً يف اخلط خلط فيه بني 

ال������رتاث واحلداثة مما اأ�سف������ى على لوحاته 

جماالً رائعاً. 

أق������ام اأول معر�������س خا�س يف طهران  ❁ ا

ع������ام /1973/ وا�ستمر يقيم معار�سه ب�سكل 

منف������رد �سنوياً يف اأكرب القاع������ات واملعار�س 

بطهران، حتى اأقام معر�سه ال�سابع ع�رص يف 

متحف الفنون املعا�رصة عام /1990/. 

❁ يف ع������ام /1988/ منحه ال�سيد ح�سن 

�ستاذ« يف اخلط.  مريخاين لقب »االأ

❁ ُعر�ست لوحاته يف عدة معار�س عاملّية 

�سالمّية يف لندن عام  منها معر�س الفنون االإ

يراين يف مدينة  /1976/ ومعر�������س الفن االإ

دو�سلدروف باأملانية. 

أربع������ة معار�س فردية  ن ا أق������ام اإىل االآ ❁ ا

ول، يف  �سالمّي������ة. االأ خ������ارج اجلمهوري������ة االإ

الباك�ستان عام /1981/. والثاين، يف دم�سق 

ع������ام /1983/. والثال������ث، يف الفاتيكان يف 

أوائل  العام نف�س������ه. والرابع، يف ب������ريوت يف ا

خري  ول عام /1994/. واملعر�س االأ ت�رصين االأ

يف دم�سق. 

❁ اإ�ساف������ة اإىل لوحات اخل������ط الرائعة 

�ستاذ حممد جليل  التي اأجنزها فقد كتب االأ

ر�سويل عدة كت������ب منها »ملحمة ال�ساهنامة« 

للفردو�سي، وكتاب نه������ج البالغة بالفار�سية 

أب������ي طالب كّرم اهلل وجهه،  مام علي بن ا لالإ

آي������ة اهلل  م������ام ا ودي������وان �سع������ر ل�سماح������ة االإ

اخلميني. 

❁ ويف ع������ام /1992/ �سدرت جمموعة 

منتخب������ة من لوحات������ه الرائع������ة �سمت كتب 

م�ستقلة، وهو فنان بارع يف خط »الن�ستعليق« 

واخلط املك�رص »ال�سك�سته«. 
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- كتالوج معر�س اخلطاط جليل ر�سويل يف دم�سق، �سالة املتحف الوطني 10/31/ 1994م. 

لوان  خرة 1421ه� �سبتمرب 2000م  رق�سة احلروف و�سط اأهازيج االأ - جملة الفي�سل، /العدد/ 288، جمادى االآ

- �سادق العبادي. 

عداد 21، 25.  يرانية. االأ �سالمّية � دم�سق، ال�سفارة االإ - جملة الثقافة االإ

مراجع البحث
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�سو�ق �ملعا�رشة �لتي مل ت�سبق ومل تعرفها �لب�رشية �إال حديثاً، 
م������ن �أحدث �الأ

نرتنت(  لكرتونية عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية )�الإ منذ �سنو�ت قليلة، �سوق �لتجارة �الإ

�لتي دخلت عامل �لتجارة يف �ملجال �لدويل وظهرت على �ل�ساحة �لتجارية يف 

�سو�ق �ملحلية و�لوطنية و�لدولي������ة بعد �أن دخلت �سبكة �ملعلوماتية �لبلد�ن  �الأ

مريكي، وكانت  وروبي و�الأ �لنامية )ومنها �لعربية(، متجاوزة طوق �الحتكار �الأ

أد�ة جيدة للتو��سل بني �ملنتجني و�لتجار  �متد�د�ً لثورة �الت�ساالت و�ملعلومات و�

ناقد وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

لكرتونية.. التجارة الإ

املعطـــــيات واملقومــــــــات

د. فايز حداد

❁
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وامل�ستهلكني بحي������ث ي�ستطيعون التعامل يف 

هذه ال�س������وق على مدار ال�ساع������ة. ومن اأول 

أنها حتق������ق اقت�ساداً  فوائد ه������ذه ال�س������وق ا

يف نفق������ات البيع وال�������راء وت�سل الطرفني 

املتعاقدين فور اإبداء الرغبة يف اإجراء 

اأي �سفق������ة جتارية بينهما، دون احلاجة 

اإىل لقائهم������ا وجهاً لوجه وبذل������ك يوفر كل 

منهما الوقت واجلهد، ويح�سل على حاجاته 

أ�سهل ال�سبل، واأ�رع وقت،  باأي�ر الط������رق، وا

وتعطي������ه هذه ال�سوق فر�سة اأكرب للتنقل عرب 

أنواع الب�ساعات  ال�سبكة وا�ستعرا�ض كثري من ا

أ�سعارها، دون معاناة ال�سفر  والتعرف عل������ى ا

املادي������ة واملعنوية، مما ميكن������ه من ا�ستغالل 

ق������دام على  فر�������ض كث������رية لالختيار قبل الإ

ال�راء، دون و�ساطة من اأحد، مما يلغى دور 

أو  الو�سيط التجاري ب������ني املنتج وامل�ستهلك، ا

يق������وم بعمليات ال�سم�رة يف �س������وق التجارة 

التقليدية. 

وق������ّل اأن يح�سل الختي������ار بهذه احلرية 

الوا�سع������ة، وه������ذا الوقت الق�س������ري واجلهد 

�سواق التقليدية، وهذا  الع�سلي القليل يف الأ

ما �ساعد على منو التج������ارة الدولية بزيادة 

�سواق اخلارجية مما  فر�ض الو�س������ول اإىل الأ

أنواعه، ومن  نتاج بكل ا ي�سجع على زي������ادة الإ

ثم زيادة املبيعات، ومن������و القت�ساد الوطني 

والعاملي، واإيجاد فر�������ض عمل ملن لي�ض لهم 

عمل، وهذا ما يوؤدي اإىل خف�س ن�سبة البطالة 

ن�ساين،  التي يعاين من خماطرها املجتمع االإ

حيث تف������رز في������ه عوامل التخل������ف والفقر 

واملر�س، واجلرمي������ة االقت�سادية واحدة من 

اأخط������ر اإفرازات البطال������ة التي بداأت تطفو 

على ال�ساحة الدولية، وبداأت تتعاىل اأ�سوات 

بع�س النا�س حم������ذرة ومنذرة باخلطر الذي 

بات يه������دد كثرياً من املجتمع������ات، واأ�سوات 

اأخرى بداأت ت�سكو كرثة اجلرائم االقت�سادية، 

أنواعها و�سبلها على ال�ساحة املحلية  وتع������دد ا

والوطنية والدولية. 

�سواق املعا�رصة، اأن  ومن املالح������ظ يف االأ

كثرياً من التجار العرب وغريهم بات يعتمد 

لكرتونية، ومببالغ كبرية  أ�سلوب التج������ارة االإ ا

ج������داً، وقد اأ�سبح������ت هذه ال�س������وق حديث 

أنديته������م التجاري������ة وقد ح�سد  النا�������س يف ا

أرباحاً  جتاره������ا مبالغ كب������رية، ودّرت عليهم ا

كثرية، مما جعل هذه التج������ارة تزدهر يوماً 

بع������د يوم حتى اإنها دخل������ت اإىل اأكرث البيوت 

وروبية وبع�س البيوت العربية،  مريكية واالأ االأ

واأ�سبح������ت �سيدة البيت تت�س������وق وتختار ما 

ت�ساء وهي جتل�س على كر�سيها داخل بيتها، 

تقوم باأعمالها البيتية، وت�ستغل وقت الت�سوق 

أو اإجناز اأعمال  يف ق�س������اء حاجات اأخ������رى ا

منزلية اأو غريها، وتن�سط اأخبار ومعامالت 

لكرتوني������ة ب�سكل �رصيع ف������اإذا ما  ال�س������وق االإ
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خرى املعا�������رصة فاإنها  �س������واق االأ قي�ست باالأ

وىل يف الن�ساط واحلركة  تاأخذ الدرج������ة االأ

أ�سارت الدرا�سات اإىل اأن حجم  والنمو، وقد ا

التجارة فيها ق������د جاوز 4.3 تريليون خالل 

عام 2009 وي�سرتك يف هذه ال�سوق مليارال 

متعامل، وتعقد بينهم ال�سفقات يف حلظات، 

دون تدخ������ل الو�سطاء والعم������الء يف اأكرثها، 

ويتعام������ل النا�س مباليني ال������دوالرات يومياً 

ومبعدل 2 مليون دوالر يف الدقيقة.

لكرتونية مقومات التجارة االإ

لكرتوني������ة كم������ا يتب������ني من  التج������ارة االإ

جنازات علمية متقدمة  مفهومها متثل ثمرة الإ

للغاية يف جماالت عدة ومتكاملة مع بع�سها 

البع�س، كما اأن انت�سارها وا�ستمرارها يعتمد 

خرى الهامة ومن  على عدد من املقومات االأ

�سا�سية لنمو وازدهار هذا  اأهم املقوم������ات االأ

النوع من التجارة ال������ذي ميكن اأن ن�سميه -

بحق- االقت�ساد اجلديد:

أن������ه لك������ي تن�ساأ  �سا�س���ية: ا 1- البني���ة االأ

لكرتوني������ة وتنم������و مب������ا يحقق  التج������ارة االإ

ه������داف املرجوة منها يج������ب اأن ي�سندها  االأ

ويدعمه������ا قط������اع �سناعي فع������ال يف جمال 

�سناعة احلا�سب وكذل������ك املدخالت املادية 

العديدة التي تدخل يف هذا املجال كما يجب 

اأن يتواف������ر لدى االقت�ساد بع�س ال�سناعات 

ذات ال�سلة حي������ث اإن هذه التجارة التعتمد 

عل������ى احلا�س������ب وح������ده ب������ل عل������ى �سبكة 

)التليفونات( والتي حتت������اج بدورها للعديد 

م������ن ال�سناع������ات املغذية لك������ي تغطي اأكرب 

عدد ممك������ن من امل�سرتكني وه������ذا كله يلزم 

اأن يدعم������ه بحث علمي وتطوي������ر م�ستمّران 

البتكار كل ما هو جديد مبا يوؤدي اإىل ح�سن 

ا�ستغالل العنا�رص القائم������ة وزيادة فعاليتها 

لي������اف ال�سوئي������ة وكذلك  مثلم������ا فعل������ت االأ

اكت�ساف اجلدي������د يف هذا املجال ولعل هذا 

ت������ربز اأهميته يف اأن االعتم������اد على اخلارج 

يف ا�ست������رياد احلا�سبات وم������ا يرتبط بها من 

جتهيزات وكذلك )التليفونات( وكل ما يتعلق 

بها واملعرفة الالزمة لها..اإلخ. وكل هذا قد 

يدفع اإىل رفع التكلفة بالن�سبة للم�ستخدمني 

قدام  يف ال������دول النامية ومن ثم ال ت�سجع االإ

لكرتونية. على التعامل يف التجارة االإ

ولعله م������ن نافلة القول اإننا اإذا كّنا نتكلم 

لكرتوني������ة مبفهومها ال�سابق  عن التجارة االإ

فاإنها ت�ستلزم وج������ود اقت�ساد متطور ن�سبياً 

ومتنوع ومرن ليكون قادراً على تلبية الطلب 

أو امل�ستوى  الفعال �سواء على امل�ستوى املحلي ا

الدويل، اأي يجب اأن تن�ساأ احلاجة اإىل الدخول 

لكرتونية مبعنى، يجب اأن يكون  يف التجارة االإ

ل������دى االقت�ساد ما ي�ستطي������ع اأن ي�سدره من 

�سلع زراعي������ة اأو �سناعية اأو حتى اخلدمات 

لكرتونية  مبختلف �سورها ع������رب الو�سائل االإ
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لكرتونية.. املعطيات واملقومات التجارة الإ

يجب اأن تكون هناك قيمة م�سافة تعود على 

املتعامل������ني خا�س������ة يف امل�رصوعات ال�سغرية 

واملتو�سط������ة حت������ى يف الداخل م������ن التجارة 

اآخذين يف احل�سب������ان م�ستوى  لكرتوني������ة  االإ

مية وتوافر املعلومات.. الدخول والتعليم واالأ

�سا�سي������ة تعتمد  اإل������خ. ويف جمال البني������ة االأ

لكرتونية عل������ى قاعدة ات�ساالت  التجارة االإ

حديث������ة ومتطورة حتتاج اإىل حا�سبات علمية 

وخطوط تليفون وجتهيزات مرتبطة بها ومن 

ث������م يجب العمل على توف������ري كل ذلك وربط 

أقاليم البلد الواحد بها مع التفكري  خمتل������ف ا

يف ربط الدولة مع العامل اخلارجي واإذا كان 

أ�سا�سياً فاإن اأهميته بالن�سبة  هذا يعد مقوماً ا

نه������ا تفتقر اإىل كثري  لل������دول النامية تزداد الأ

�سا�سية اإذ ت�سري اأحدث 
من ه������ذه العنا�رص االأ

 ifip التقارير عن االحتاد الدويل للمعلومات

اأن ال������دول املتقدمة متتل������ك حوايل 95% من 

اأجه������زة احلا�سبات يف العامل هذا يف حني اأن 

ال������دول النامية مبا فيها ال�س������ني لديها %5 

فق������ط وكذلك ف������اإن ع�رصين دول������ة متقدمة 

فقط متثل 2% من تعداد �سكان العامل متتلك 

اأكرث من 75% م������ن خطوط التليفون العاملية 

ح�س������اءات تعني بب�ساطة اأن الدول  وهذه االإ

النامية تفتقر اإىل مقوم رئي�سي من مقومات 

تكنولوجيا املعلوم������ات، وي�سري مركز التجارة 

أنه يوجد 2.5 خط تليفون لكل  الدولية اإىل ا

مئة �سخ�������س يف الدول النامي������ة مقابل 54 

خطاً يف الدول املتقدمة واأن عدد امل�رصوعات 

خرية  نرتن������ت يف الدول االأ املوردة خلدمة االإ

وىل  اأكرث من 52 �سعف نظرياتها يف الدول االأ

نرتنت  ولعل من العوامل املوؤثرة على انت�سار االإ

يف ال������دول النامية، اإ�سافة اإىل عوامل اأخرى 

عديدة ارتفاع نفقة ا�ستخدام تركيبه يف هذه 

الدول اإذ ت�سري بع�س الدرا�سات اإىل اأن هذه 

النقطة تبلغ 75 دوالراً يف ال�سهر يف اأفريقية 

يف  دوالرات  و10  انكل������رتا  يف  دوالراً  و15 

الواليات املتحدة ولعّل هذا  التفاوت يرتجم 

التف������اوت لي�س فق������ط يف م�ست������وى التطور 

االقت�س������ادي والعلمي بل وكذلك عدم توافر 

�سا�سية  أو ال�سع������ف ال�سدي������د يف البني������ة االأ ا

للمعلوماتي������ة واالت�ساالت يف الدول النامية. 

ويرتبط مب������ا �سبق ويتكامل معه التزاوج بني 

أو ال�سوائل  قاع������دة املعلومات واحلا�سب������ات ا

التكنولوجية لنقلها وهو ما يعرف بتكنولوجيا 

املعلومات وهذا العامل يتطلب بدوره وجود 

أو العمل على تكوين قاعدة معلوماتية وطنية  ا

قاليم  ذات مكون حملي وتربط بني خمتلف االأ

التابعة للدولة وه������ذا النوع من العالقة بني 

احلا�سب������ات واملعلومات يتج�س������د فيما نراه 

ذاعي  اليوم يف جماالت االت�ساالت كالبث االإ

والتليفزيوين والتليفوين وبناء ما يعرف بخط 

املعلومات فائق������ة ال�رصعة والكف������اءة والتي 

ن على نحو  ترتج������م فيما نراه ون�ستخدمه االآ
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متزايد ونطاق وا�سع ويع������رف بالتكنولوجيا 

الرقمية وت�ستخ������دم فيها الكابالت املحورية 

قمار  لي������اف ال�سوئي������ة واالأ الت������ي تعتمد االأ

ال�سناعي������ة والتي اأ�سبحت تربط لي�س فقط 

ب������ني امل�رصوع������ات واملوؤ�س�س������ات الك������ربى بل 

وترب������ط بينها وبني املنازل وبل اأكرث من هذا 

ن ما يع������رف بالهوائيات  اأ�سب������ح يوج������د االآ

نرتنت النقال واملتحرك  املتنقلة وا�ستخدام االإ

وهكذا. 

م���ان: اإن التعامل يف اإطار  2- الثق���ة واالأ

لكرتوني������ة يختل������ف يف كثري من  التج������ارة االإ

جوانبه عن التجارة التقليدية بدءاً من عملية 

لكرتونية وانتهاء  االت�س������ال عرب الو�سائ������ل االإ

بعملي������ة الت�سليم لبع�س ال�سل������ع واخلدمات 

وما ي�ساحبها من ت�سوية املدفوعات املرتتبة 

لكرتونية كذلك ومن ثم  عليها بالو�سائ������ل االإ

فاإن منوها ينبني على الثقة املتبادلة بني كل 

طراف الداخلة فيها خا�سة يف ظل غياب  االأ

الت�رصيعات الوطنية احلاكمة ملثل هذا النوع 

اجلديد من الن�س������اط لذا فاإن الدول املعنية 

خا�سة الدول املتقدمة تبادر اإىل الدخول يف 

أو اتفاقات جماعية  اتفاقات م�سرتكة ثنائية ا

واإ�سدار اإعالنات م�سرتك������ة تركز فيها على 

أنها حتظى باحلماية  اأهمية هذه التج������ارة وا

كم������ا اأن البع�س منها �س������ار يطرح ت�ساوؤالت 

آرائهم يف  عل������ى �سعوبها لك������ي يعربوا ع������ن ا

امل�سائل الهامة التي يودون روؤيتها يف تنظيم 

لكرتونية كما تب������ادر املنظمات  التج������ارة االإ

ن لتن�سيط هذه التجارة من خالل  الدولية االآ

مان والثق������ة يف كل جوانب ومراحل  ب������ث االأ
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لكرتونية.. املعطيات واملقومات التجارة الإ

عملية التجارة والتاأكد من اإمكانية االعتماد 

علي������ه كما تفع������ل منظمة ال�������oecd وكذلك 

منظمة التج������ارة العاملية وكذل������ك يجب اأن 

تكون كل حلقات التعامل التجاري موؤمنة يف 

هذا النوع من التجارة مثل: البائع وامل�سرتي 

والبن������وك و�رصكاء التاأمني واال�سرتاك الفعلي 

لكرتوني������ة التي ت�ستخدم يف  يف الو�سائط االإ

هذا اخل�سو�س.

م������ن  ولع������ل  القان���وين:  التنظي���م   -3

مان لدى  �سا�سية لزرع الثقة واالأ املقومات االأ

لكرتونية هو وجود  املتعامل������ني يف التجارة االإ

تنظيم قانوين مالئم ومنا�سب ي�سع القواعد 

املنظم������ة ملختلف جوانبه������ا يف املراحل كافة 

على امل�ست������وى الوطني وكذلك على امل�ستوى 

ال������دويل والواقع اأن هذا النوع من االقت�ساد 

اجلديد يتطلب اإجراء تعديالت عديدة على 

الت�رصيعات املدني������ة والتجارية واالقت�سادية 

القائم������ة وكذل������ك ا�ستح������داث الكث������ري من 

خذ  حكام يف جماالت عدة مثل: اإمكانية االأ االأ

أو الرقمية واملدفوعات  بالتوقيعات الرمزية ا

لكرتونية بو�سائلها املختلفة تكوين العقود  االإ

وال�سمانات التعاقدية له������ذه التجارة..اإلخ. 

ويجب التنوي������ه باأهمية وجود قواعد وطنية 

ه������ذا ف�ساًل عن اأن ه������ذه القواعد يجب اأن 

تك������ون مت�سقة مع القواع������د الدولية يف هذا 

املجال حي������ث اأ�سبحت ه������ذه التجارة تلعب 

دوراً متزاي������داً يف التج������ارة العاملي������ة يف ظل 

العوملة وحترير التجارة بل اإن البع�س يرى اأن 

هذا النوع من التجارة هو جت�سيد حي وهام 

للعومل������ة االقت�سادية والثقافي������ة والعلمية..

اإلخ وهن������ا ننوه باأهمية القان������ون النموذجي 

ال������ذي و�سعته جلنة االأمم املتح������دة لقانون 

التج������ارة الدولي������ة uncitral. وي�ساف اإىل 

لكرتونية تثري العديد  ما �سب������ق اأن التجارة االإ

م������ن امل�سائل التي يج������ب اأن جتد حاًل حتى 

قبال عليها من جان������ب املتعاملني  ميك������ن االإ

خا�سة يف جماالت: حماي������ة امللكية الفكرية 

للتجارة ال�رصية، ال�رصائب، حماية املجاالت، 

ال�رصائب اجلمركية.

املائم���ة:  االقت�س���ادية  ال�سيا�س���ات   -4

يوج������د اتفاق عاملي على اأن القطاع اخلا�س 

يلعب الدور الفاعل والرئي�سي يف منو التجارة 

لكرتونية ولعّل هذا يتطلب اتباع �سيا�سات  االإ

اقت�سادية تدعم هذا التوجه �سواء يف داخل 

االقت�س������ادات اأو يف عالقاتها مع غريها من 

الدول ومن �سور ال�سيا�سات املالئمة االمتناع 

لكرتونية  عن فر�س �رصائب على الر�سائل االإ

املتبادل������ة و�سعي الدولة لي�������س فقط لتهيئة 

�سا�سي������ة لهذه التج������ارة بل للعمل  البني������ة االأ

وامل�ساع������دة عل������ى خف�������س التكلف������ة وزيادة 

القيمة امل�سافة، حترير اخلدمات يف جمال 

االت�س������االت ال�سلكية والال�سلكية والواقع اأن 

الدول املختلفة تبذل جه������وداً كبرية يف هذا 

أن������ه مّت عقد اتفاقني هامني يف  ال�سدد كما ا

ول يتعلق  اإط������ار منظمة التجارة العاملي������ة االأ
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عالن الوزاري ح������ول التجارة يف  بتنفي������ذ االإ

منتج������ات تكنولوجي������ا املعلوم������ات يف �سهر 

آذار من ع������ام 1997 وكذلك االتفاق املتعلق  ا

بتحري������ر خدمات االت�ساالت يف �سهر �سباط 

من عام 1998.

5- التعلي���م والتدري���ب: تع������د التج������ارة 

لكرتونية بال �سك مو�سوعاً جديداً خا�سة  االإ

بالن�سب������ة للدول النامية وهو ما ي�ستلزم خلق 

طار القيم������ي والثقايف الذي ي�سكل البيئة  االإ

املالئم������ة لتقبل هذه التج������ارة والقدرة على 

أنه������ا تتطلب  التعام������ل بها وفيه������ا فالواقع ا

منطاً جديداً وخمتلفاً من التفكري وا�ستيعاب 

امل�سمون اجلديد للعالقة بني املتعاملني مما 

ي�ستل������زم الرتكيز على الدور املحوري للتعليم 

أداء ه������ذه املهم������ة م������ن حي������ث التعريف  يف ا

أ�ساليبها  لكرتوني������ة، م�سمونها وا بالتجارة االإ

واأهميته������ا وكيفية التعام������ل معها وفيها كما 

اأن التعلي������م ي�ساعد على تخري������ج الكفاءات 

لكرتونية  الت������ي ت�ستطيع التعامل بالو�سائل االإ

احلديث������ة خا�سة مع العامل اخلارجي وهو ما 

يحتاج اإىل فه������م لغة التخاطب ولغة التعامل 

الفني������ة يف املجال الذي يعم������ل فيه املتعامل 

وهكذا هذا ف�ساًل عن احلاجة اإىل املهند�س 

والباح������ث واملربمج واملط������ور واملبتكر وغري 

اأولئك ممن حتتاجهم هذه التجارة بحق ويعد 

وجودهم �رصورة. والتدريب يلعب دوراً هاماً 

�سول واملبادئ  من ناحية املمار�سة وو�سع االأ

�سا�سية مو�س������ع التطبيق وميكن  العام������ة االأ

التعويل يف هذا ال�س������اأن على دور موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س واجلمعيات غري احلكومية- 

نرتنت- كما تلعب  مث������ل اجلمعية امل�رصية لالإ

قليمية دوراً هاماً يف  املنظم������ات الدولية واالإ

هذا اخل�سو�������س وت�ستطيع الدول اال�ستفادة 

خرى التي  م������ن خربات واإمكانات ال������دول االأ

�سبقت يف ه������ذا امل�سمار م������ن خالل جهود 

طراف.   التعاون الثنائي واملتعدد االأ

6- تطوير وتنويع الهيكل االقت�سادي: 

لكرتونية ال تن�ساأ من فراغ وال  اإن التجارة االإ

تعم������ل يف فراغ واإمنا تعم������ل يف اقت�ساد ما 

وتعك�س ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم على 

نحو من التفاعل امل�س������رتك كما �سرى فيما 

بعد ولكن هنا يلزم تعبئة خمتلف القطاعات 

االقت�سادي������ة، املادية واخلدمي������ة، وتوظيف 

نتاج  تكنولوجي������ا املعلومات يف خدمتها يف االإ

والت�سوي������ق والتوزي������ع واخلدم������ات املرتبطة 

وكذل������ك اخلدم������ات امل�ستقلة ل������ذا فالنظرة 

أ�سا�سي  أنها ركن ا ال�سحية لهذه التجارة هي ا

م������ن اأركان االقت�س������اد يرتبط بغ������ريه تاأثراً 

وتاأثرياً كم������ا ترتبط بال�سيا�سات االقت�سادية 

�سارة اإليه. على النحو ال�سابق االإ

¥µ
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هاين �لر�هب - �أديبًا

دب  كم������ا الن�صمات القطبية يف النهارات احل������ارة، تهب على �صفحات الأ

�التاري������خ �ال�صع������ر �تبدد عنها م������ا تراكم من غبار اأغ�ص������ى العيون عن ر�ؤية 

�صطوره������ا عقداً من الزمن، تعود ال�صطور هذا الع������ام اإىل التوهج من جديد 

�يعود اإىل الذاكرة اأدب هاين حممد علي الراهب ليدخل دائرة الهتمام الذي 

ي�صتحق.

ه������اين الراهب مل ميت �كاأن جثمانه مل يدفن بعد بل كاأنه لن ميوت، فاإرثه 

فق  جيال الق������ر�ن القادمة، ��صطوعاً ميلأ الأ دب������ي اخلالد �صيبقى منارة لأ الأ

دبلوما�سي وروائي �سوري.

العمل الفني: الفنانة وفاء كريدي.

❁

ò

ً هاين �لر�هب - �أديبا

هالل الراهب
❁
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بال�شع������اع و�لعبقرية و�لف������ن. �إن تطلع هاين 

أب������د�ً �إىل �ل�شم�������س يف توجه������ه على حترير  �

ن�ش������ان م������ن ��شتب������د�د رو��ش������ب �ملوروث  �لإ

�لت������ي تطب������ق على �لعق������ول وت�ش������ل قدرتها 

بد�ع، �شيظل ن�شي������د�ً ترتمن به �شفاه  على �لإ

قّر�ئه، وتعزفه قيث������ارة �حلياة وربابة �خللق 

�حلزينة. فمجرة �شهريار وعي�شى بن ه�شام 

�شكندري و�أفق ز�د  أبي �لفت������ح �لإ و�شهرز�د و�

ودهريار �شتظل ترفل بنجومها �مل�شعة هدى 

للتائهني يف دروب �لفقد�ن و�لت�شليل. ولئن 

�شبت �لرو�ية �لعربية خالل �لقرن �لع�رشين 

أ�شد  و�رتق������ى �لعديد من �لرو�ئي������ني �لعرب �

دب، ونال �أحدهم  �ملي������ول �شعود�ً �إىل قمة �لأ

جائ������زة نوب������ل، �إل �أن فن �لرو�ي������ة وتقنيتها 

زمنة عرب �لع�ش������ور بال�شخ�شيات  ورب������ط �لأ

زمنة مدر�شة مل ي�شتطع  �لتي عا�شت تل������ك �لأ

رو�ئ������ي �أن يكون  معلماً فيه������ا بكفاءة هاين 

�لر�هب.

ولد �ملرحوم ه������اين �لر�هب عام 1936 

حياء �لفقرية يف مدينة  يف بي������ت من بيوت �لأ

�لالذقية، وفت������ح عينيه على �لنور يف مطبخ 

م�شرتك ل�شاكني د�ر �لتمر�ت عندما كنت يف 

�ل�شاد�شة من عم������ري، وكانت طبول �حلرب 

�لعاملية �لثاني������ة تقرع بعنف من������ذرة بدمار 

ر�س وفن������اء �لب�رش. �أمه نزهة كانت �أمية،  �لأ

أب������وه �ل�شيخ حممد علي �لر�هب كان �أ�شماً  و�

أبكماً ال ي�سم������ع وال يتكلم. لكنه كان قادراً  وا

خرين  دها�س على التحاور مع االآ اإىل حد االإ

باإ�ساراته املعربة ومعرفته بالقراءة والكتابة. 

�سياء  �سخا�������س واالأ أ�سماء كل االأ كان يكت������ب ا

أو راآها من قبل،  واملخلوقات التي يعرفه������ا ا

وير�سم عل������ى الورق ما مل يع������رف ا�سمه من 

أم  �سياء. عائلته الكب������رية املكونة من اأب وا االأ

أثقل������ت كاهله واأجربته  وت�سع������ة بنني وبنتني، ا

عل������ى العم������ل مبهنت������ني الفالح������ة وخياطة 

أبنائه قبل  الثي������اب. وبعدما مات ثالث������ة من ا

اأن يبلغ اأي منهم ال�سابعة ع�رص من عمره كان 

نفاق  ابن������ه علي قد �سب وت������وىل م�سوؤولية االإ

على العائلة بكاملها.

لك������ن الزمن مل مينح علّياً من العمر �سوى 

واحد وع�رصين عاماً فمات حباً و�سغفاً بفتاة 

ب  رف�ستها اأمه اأن ت�سبح زوجة له. فعاد االأ

باأوالده من الالذقية اإىل قرية م�سقيتا، وراح 

يك������دح من جدي������د اإىل اأن ت������ويف عام 1940 

م تالزم قرب ابنها علي ومتكث  بينما ظلت االأ

يف جواره �ساعات كل نهار تكفرياً عما تر�سخ 

يف اعتقادها باأنها التي ت�سببت مبوت ابنها، 

اإىل اأن حلقت به عام 1956 ودفنت يف جوار 

أباً واأماً وهو ما يزال  قربه وهكذا تيتم هاين ا

طفاًل.

يف عام 1951 عين������ت معلماً يف مدر�سة 

أنه  القري������ة االبتدائية، فاطماأن ه������اين اإىل ا
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�سيتمكن م������ن متابع������ة درا�سته، لكن 

التحاق������ي بالكلي������ة الع�سكري������ة عام 

1954، اأرغم������ه عل������ى االن�سمام اإىل 

اأ�رصة اأخي������ه املرحوم �سليمان، املكونة 

من ثالثة ع�رص �سخ�ساً يعي�سون على 

القرو�س اليومية التي يتقا�ساها اأخوه 

 الثياب.
ّ
من غ�سل وكي

ح�سل هاين على �سهادة الدرا�سة 

الثانوي������ة ومنح لتفوقه مقعداً درا�سياً 

يف جامعة دم�سق، وراتباً �سهرياً قدره 

175ل.�������س ويف الع������ام ذات������ه 1975 

تخرجت من الكلية الع�سكرية وعينت 

�سابط������اً يف اأحد ت�سكيالت قطنا الع�سكرية. 

ا�ستاأج������رت منزالً يف دم�سق، واأخرجت هاين 

من اأقبية ال�سعالن لي�سكن معي.

لك������ن البحبوحة امل�ستج������دة كانت طارئة 

ومل ت������دم طوياًل، فم������ا اأن قامت الوحدة بني 

م�������رص و�سورية حتى نقل������ت اإىل القاهرة مع 

ع������دد من ال�سباط العقائدي������ني، ومل يعد اأي 

منا اإىل �سورية اإال بعد وقوع كارثة االنف�سال 

عام 1961، وعندم������ا عدنا لزمنا بيوتنا اإىل 

اأن �سدر القرار بت�رصيحنا من اجلي�س.

أ�سهر قام هاين  وقبل االنف�سال بب�سعة ا

مع جمموعة من طالب جامعة دم�سق بزيارة 

اإىل القاهرة حاماًل اإيل اأوىل رواياته امل�سهورة 

)املهزومون( قدمه������ا اإيل قائاًل: اقراأ فاحتة 

داب،  روايات اأخيك التي حازت على جائزة االآ

أنفقتموه عليه،  لتع������رف اأن اأخاك مل يهدر ما ا

ومل يب������دد ما �سقيتم به مل�ساعدته. ثم �ساألني: 

اأفال تكفي هذه الرواي������ة لتعوي�س بع�س ما 

قدمتوه اإيل؟

مل يكتف هاين بهذا التعوي�س ال�سخي، بل 

�سق طريق������ه يف وعر ي�ستع�سي على العبور. 

تخرج م������ن اجلامعة وعني معي������داً فيها، ثم 

ح�سل على �سه������ادة املاج�ستري من اجلامعة 

مريكي������ة يف بريوت، وعل������ى الدكتوراه من  االأ

لندن بعد اأن حقق جناحاً فائقاً يف اأطروحته 

املعروفة ال�سخ�سي������ة ال�سهيونية يف الرواية 

نكليزي������ة الت������ي ترجمت اإىل ع������دة لغات.  االإ

ونتيجة لهزمية العرب يف حرب حزيران عام 
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1967 اأطل علينا عام 1970 بروايته الثانية 

)�رصخ يف تاريخ طويل( ويف عام 1977 اأ�رصق 

دب الروائي بروايته )األف  بق������وة على اأفق االأ

ليل������ة وليلت������ان( وا�ستنفر ع������ام 1983 اأقالم 

النق������اد بروايته امل�سهورة الوب������اء ثم بروايته 

)بلد واحد هو العامل( عام 1985 وبني عامي 

1985 و1988 ن�������رصت روايت������ه )التالل( ويف 

ول من خ�رصواته  ع������ام 1992 قدم اجلزء االأ

ث������م )خ�������رصاء  )خ�������رصاء كامل�ستنقع������ات(، 

كاحلق������ول(. ويف بداية عام 1999 )خ�رصاء 

كالبحار( ويف �سيف العام ذاته درته الرائعة 

)ر�سمت خطاً يف الرمال( اإ�سافة اإىل ما كان 

قد ن�رصه من ق�س�س ق�سرية بعنوان )جرائم 

دونكي�سوت( وترجمته لكتاب )الغبار( الذي 

ألفته يائي������ل دايان. وثمة روايت������ان اأخريان  ا

اإحداهم������ا تتحدث ع������ن معاناته خالل عام 

1999، لك������ن امل������وت مل ميهل������ه ال�ستكم������ال 

خريين فرتكهما يف منزله ورحل  ف�سليهما االأ

ويف روايت������ه )ر�سمت خطاً يف الرمال( تظهر 

الكن������وز التاريخية يف ذاكرة ه������اين ويتجلى 

دب وجناحه يف ا�ستخدام  م�ستوى الثقافة واالأ

الزمن لي�س كتاريخ ي�ستند اإليه واإمنا كحا�رص 

تتجلى فيه روا�سب التاريخ واأحداث املا�سي 

يف واق������ع نعي�سه �ساع������ة، فعندما ي�ستح�رص 

بدي������ع الزمان الهمذاين و�سه������رزاد و�سهريار 

�سكندري، وي�ستخدم ا�سم دهريار  أبا فتح االإ وا

واأفق زاد ينقل الزم������ن املوغل يف القدم اإىل 

احلا�رص الذي نحي������اه ويجعل القارئ يعتقد 

باأن نفو�س وعقول وتعامل �سخ�سيات الرواية 

ينتقل������ون من الق������رن الع�رصي������ن اإىل القرون 

املا�سي������ة، وهنا تختل������ط احل�سارة بالتخلف 

ويطفو التخلف على ال�سطح.

لن اأخو�س يف حتليل ونقد روايات هاين 

ن النقاد كتبوا  ين ل�س������ت ناقداً والأ الراهب الأ

أدي������ب مبدع من  أدب������ه كم������ا مل يكتبوا يف ا يف ا

قبل.

أوّد التنويه اإىل اأمر هام قد يجهله  لكنني ا

العدي������د من النقاد ومن ق������راء روايات هاين 

الراه������ب، وهو اأن البيئة الت������ي ترعرع فيها 

أث������ر بالغ يف  ه������اين كان������ت ا�ستثنائية وذات ا

أ�سلوب������ه وتفكريه، ويف التقني������ة العالية التي  ا

بداع  ات�سفت بها رواياته، فورود العبقرية واالإ

مل. أ�سواك املعاناة واالأ ال تنفتح اإال بني ا

لق������د منا هاين وترعرع كما مل يكن له اأب 

واأم وم�ستقر يرك������ن فيه اإىل ال�سالم. وجميع 

الكنوز اللغوية والعقائدي������ة والفل�سفية التي 

متي������زت بها كتاباته كان قد امتلكها بتجاربه 

وتفكريه ومطالعاته وتعمقه يف درا�سة التاريخ 

ثم بتفتي������ت عنا�رص هذه املكون������ات واإعادة 

جتميلها يف قالب احلقيقة بتقنية عالية غري 

ي اأديب اأن يت�سف  أة الب������د الأ م�سبوقة وبجرا

أديباً. اإن الفق������ر الذي عاناه  بها ك������ي يكون ا
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هاين اإّبان احل������رب العاملي������ة الثانية وموت 

أبيه وترحاله بني القرية واملدينة  اأخيه وكفاح ا

وموت اأمه وتنقله ب������ني اأخوته من بيت هذا 

اإىل بي������ت ذاك وتعر�سه للمهان������ة واملطاردة 

آرائه واالنهيارات ال�سيا�سية  أف������كاره وا ب�سبب ا

والقومية التي عم������ت الوطن العربي خالل 

حيات������ه، فتحت عينيه وعقل������ه وحوا�سه على 

التخلف الذي تعاني������ه اأمته. فخلع عنه رداء 

�سا�سي يف  اخلوف ال������ذي ي�سكل العام������ل االأ

اأركان هذا التخل������ف وو�سع كل نقطة حيث 

يجب اأن تو�سع فوق احلروف.

لكن ما ي������وؤمل اإىل حد ال�������رصاخ وفقدان 

الوعي اأن املر�س ق������د داهمه وهو يف اأعلى 

أنه عا�س ع�رص  من�سوب لفي�سان عطائه. ولو ا

أنتجه �سوى غي�س  �سنوات اأخر، ملا احت�سب ما ا

من في�س ال ين�سب.

بعد ا�ستئ�سال ال�رصطان من ج�سم هاين، 

طباء عاماً كاماًل يوؤكدون بعد كل ك�سف  ظل االأ

دوري، اأن ج�سده اأ�سب������ح خالياً من املر�س. 

ولي�������س عليه �سوى اأن يتجن������ب الربد والتوتر 

أنهى  الع�سب������ي والقل������ق النف�سي. وعندم������ا ا

اإقامته يف الكويت وعاد اإىل ماأواه يف دم�سق 

أنه يتمتع بكل العافية، واإىل  كان مطمئناً اإىل ا

أنه وفر من املال م������ا يكفيه وعائلته لتاأمني  ا

حياة م�ستقرة وكرمية توؤمن له املناخ املالئم 

للكتابة والتاألي������ف، و�رصعان ما ن�رص روايتيه 

االأخريتني )خ�رصاء كالبحار( و)ر�سمت خطاً 

يف الرمال( ومل مي�س طويل من الوقت حتى 

اكت�س������ف فجاأة اأن مر�������س ال�رصطان مل يغادر 

ج�س������ده وت�سبث في������ه بانت�س������اره يف اأع�ساء 

ج�سده كافة هاين امليت ج�سداً واحلي فكراً 

خري مغرتباً  بد واخللود، عا�������س عامه االأ كاالأ

يف احلياة ولديه �سعور باأنه دوهم ونه�س اإىل 

اأن تعرى ج�سداًَ وكرامة، فحمل جراح كرامته 

الدامية ومزق ج�سده وهام يبحث عن خمرج 

له. اعرت�سته نواتئ ال�سخور املت�سابكة كغابة 

أنياب، لكنه ا�ستمر يف التقدم زحفاً، اإىل  من ا

خرى  اأن ع������رب نهر املهانة. وعل������ى ال�سفة االأ

ر�سم خطاً يف الرمال ومات.

¥µ
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أوائ������ل القرن املا�سي، راأت النور فتاة م������ن �سورية حققت لنف�سها بعد  يف ا

ن�سان. ملحمة �رصاع طويل مع الزمن، م�سرية حافلة بالعلم والعمل وحب الإ

ديبة مي زيادة(: »هن������اك فريق من النوابغ ي�سذ عن  أثبت������ت ما قالتُه )الأ  ا

أبناء هذا الفريق،  حميط������ه، وي�سبق جيله باإدراكه وفطنته وابتكاره، قالئل هم ا

فكار  لهام، بل هم امل�ستقبل الذي يحيا يف املا�سي، ومنهم تنبثق الأ كلهم ر�سل الإ

أَنف�َس البذور، واأ�سواتهم هي  أياديهم هي التي تنرث ا رادة النرية، وا الكب������رية، والإ

أ ال�سيحات«. أَجرا التي تر�سل ا

اأديبة وحمامية �سورية.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

ن�سان العلم والعمل وحب الإ

�سمية اليون�س غامن 
❁



303 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

ن�سان العلم والعمل وحب الإ

ه������ذه امل�صرية الت������ي خل�صته������ا )جميلة 

فا�صل اخلوري( وهي على م�صارف الت�صعني 

من عمرها املديد، يف كتاب –)م�صرية حياتي 
ن�صان(- يف 256  بني العل������م والعمل وحب الإ

�صفح������ة تت�صم������ن 45 عنواناً، �������ردت فيه 

حياتها، وذلك �صمن عدة حماور.

1- طفولتها ودرا�صتها.

2- عملها يف �صورية، والدول العربية.

3- رحلتها العلمية وال�صياحية يف اأرجاء 

العامل.

4- اأعماله������ا اخلريية بع������د عودتها اإىل 

الوطن.

أنامله������ا، وهو ي�صجل  القل������م مطواع بني ا

باأ�صل������وب �صهل ب�صي������ط، مفع������م بال�صفافية 

النكت������ة  روح  اأحيان������اً  تتخلل������ه  وال�ص������دق، 

والدعابة، متنح الثقة وال�صدق لقرائها بعد 

مانة العلمية، والدقة،  اأن زين������ت عبارتها بالأ

واملو�صوعية، وهي تعر�ض وثائقها، من كتب 

ومرا�ص������ات، و�صور، و�صه������ادات حية، تغني 

م�ص������رية حياتها احلافلة باملحب������ة، والعطاء، 

حداث  ن�صاني������ة، ول تن�صى اأن ت������ّدون الأ والإ

أف������راد  الجتماعي������ة واملهني������ة، اإىل جان������ب ا

عائلتها وفروعها، يف �صياق احلديث العابر، 

و�رد الق�صائد اجلميلة.

اإن�صانة على م�صارف الت�صعني من عمرها 

بناء  تكت������ب، وتّدون، وتر�صم، منه������اج عمل لأ

جيلها، وتطلب املزيد م������ن العمل واالحرتام 

ل� »مهنة التمري�س« التي مار�ستها ما يقارب 

ن�سف قرن بكل اإخال�س واإتقان.

اإذ تقول:

»الي������وم وقد منَّ اهلل علي بعقد تا�سع من 

أ  العم������ر، اأُطل على تل ال�سنني املرتاكمة، اأقرا

أُدقق يف املفا�سل الرئي�سية من حياتي،  ذاتي، ا

نقل  بخريها و�رصها، امل�رصق منها واملظلم. الأ

مع������ي مرتع الطفولة م������ن الطبيعة اجلميلة 

)امل�ستى(، حيث تغف������و بني اأح�سان الطبيعة 

لوان والروائح،  زاهري املتنوعة واالأ الورود واالأ

أ�سجار اجلوز، وال�سنديان، والرمان  وي�ستظل ا

من ه������ذه البيئة الغنية باجلم������ال وال�سفاء، 

والنقاء، انطلقت اإىل احلياة مزودة باالأخالق 

رادة والعلم«. �س7 واالإ

ن نقل���ب معًا �س���فحات طفولتها  1- واالآ

ودرا�س���تها. ففي بداية القرن املا�سي، مل يكن 

تعليم الفتاة ماألوفاً، وكانت العادات والتقاليد 

ن التعليم للذكور  ت�سيطر على اأغلبية النا�س، الأ

فقط. اإذ اإن والدها بح�سه احل�ساري، اأقدم 

على متابع������ة تعليمها للح�سول على الثانوية 

العامة، ع������ام 1933 يف )طرابل�س- لبنان(- 

وه������ي اأول فتاة يف امل�ستى، حت�سل على هذه 

ال�سهادة، وقد هاجمه اأهل������ه، بقولهم له »يا 

أبا جميل كيف تقدم على تعليم ابنتك بحيث  ا
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تتمكن من الكتابة ملن حتب يف 

اأي وقت تريد وملن تريد؟«.

أو لي�س  فاأجابهم بكل فخر: »ا

ف�س������ل لها اأن تتمكن من  من االأ

الكتابة ملن ت�س������اء بنف�سها، من 

اأن ت�ستاأج������ر �سخ�ساً يكتب لها؟ 

وهذا ما زادين ت�سميماً واإرادة« 

�س11.

وننتقل مع الكاتبة من فكرة 

�سل������وب املمتع  اإىل اأخ������رى، باالأ

الذي ت�رصد فيه بع�س احلوادث 

الطريفة ع������ن طفولتها ال�سقية 

وال�سبياني������ة، )كيف دا�ست يف 

بطن الكل������ب، وهي ابنة الثالث 

�سن������وات، واإ�سعافها ال�رصيع اإىل 

مدينة طرابل�س، كما ر�سمت لنا 

�سورتها وه������ي الفتاة ال�سغرية 

أثناء مر�سها  التي تعاين من حمي������ة قا�سية، ا

ب�)التيفوئيد( ال������ذي اأ�سابها، وبعد �سفائها، 

ت������روي لنا ب������روح مرح������ة رد فع������ل والدتها 

عندم������ا نظ������رت اإىل: )طنج������رة ورق العنب 

وحم�سي الكو�س������ا(، مل يبق منها اإال القليل يف 

ق������اع الطنجرة، وقالت: »اهلل يخرب بيتك يا 

أنب�س ببنت �سفه« ولكن  قطة بيت عيطه؟ ومل ا

�رصع������ان ما عرفت يف الي������وم التايل اأن هذا 

القط هو ابنتها جميلة« �س12.

قدار فاجاأتها بوفاة والدها، الذي  لكن االأ

ول يف احلياة. ثم وفاة �سقيقها  كان �سندها االأ

جميل، وت�ستمر احلياة ال�سعبة رغم املاآ�سي 

خ. ب واالأ التي تعر�ست لها بفقدان االأ

ويزداد اإ�رصارها عل������ى الدرا�سة والعمل 

لتاأم������ني حاج������ات اأ�رصتها، برعاي������ة والدتها 

و�سقيقها جرج�س.

2- عملها يف �سورية والباد العربية.

بع������د اأن نال������ت �سهادتها م������ن اجلامعة 

مريكي������ة عمل������ت يف العديد م������ن امل�سايف  االأ
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احلكومية واخلا�س������ة، و�ساهمت يف تاأ�سي�س 

العدي������د م������ن امل�س������ايف يف لبن������ان و�سوري������ة 

والكويت، ودبي.

و�سافرت ع������دة مرات ببعثات علمية من 

ال�سحة العاملية عام 1954 من �سورية وملدة 

�سنتني، و1967 من الكويت كذلك.

مل يرتك قلمه������ا منا�سبة جديرة بالتدوين 

اإال وت�رصده������ا لتربهن من خاللها �سخ�سيتها 

الوطنية، وتعلقها ببلدها ورف�سها اجلن�سية 

الكويتية.

قالت مل�ساعد وكيل وزارة ال�سحة »اإنني 

وىل  أك������ون زبالة م������ن الدرجة االأ أرغ������ب اأن ا ا

يف �سوري������ة، وال وزيرة من الدرج������ة الثانية 

يف الكوي������ت، اإ�ساف������ة اإىل خ�سارتي جن�سيتي 

ال�سورية التي اأعتز بها«.

قال له������ا: »حّياك اهلل ملا تتمتعني به من 

عزة نف�س واإباء« �س 134.

ولنع������د مرة اأخرى حلي������اة جميلة فا�سل 

زمات  التي متيزت بقدرتها على مواجهة االأ

التي تغري جمرى حياته������ا املهنية. فتارة هي 

داري! وم������رة اأخرى خارج  باأعلى اله������رم االإ

دارة، وغري مرغ������وب بها، وعليها املغادرة  االإ

أ�سبوعني دولة الكويت. خالل ا

وهذه املفاج������اآت التي اعرت�ست طريقها 

املهن������ي تزيد م������ن اإرادتها لتب������داأ من جديد 

مارات ومبدينة دبي. العمل يف دولة االإ

3- رحاتها العلمية وال�س���ياحية، زينت 

أُن�ساً وبهجة وحيوية، ومنحتها  ت حياتها ا ومالأ

ن�سباء  �سدقاء واالأ القدرة على التوا�سل مع االأ

واملعارف، مما زادها خربة ومعرفة باحلياة، 

و�ساه������م يف تكوي������ن �سخ�سيتها يف املجاالت 

املختلفة، وال�سيم������ا العلمية فدرا�ستها خارج 

القط������ر، و�سفره������ا املتوا�س������ل، وعملها يف 

بل������دان عّدة، فق������د زارت العدي������د من دول 

الع������امل اأمريكة- اليابان- الفليبني- هولندا- 

رو�سية- اليونان- الدول العربية.

هذا ال�سجل احلافل بالتجارب، تتحدث 

عن������ه الكاتب������ة »اإن درا�ستي خ������ارج الوطن، 

أماك������ن عدة علمتني  و�سف������ري املتوا�سل اإىل ا

درو�ساً بليغة باأن اأحرتم كل ال�سعوب مبختلف 

ألوانهم، ومعتقداتهم ال�سيا�سية، واالجتماعية  ا

وعاداتهم، وتقاليدهم املحلية، هذا كله �ساهم 

يف تكوين �سخ�سيتي واأغناين معرفة باحلياة 

يف معظم جماالتها« �س241.

أذك������ر ب������اأن ال�سيدة  وال ي�سعن������ي اإال اأن ا

)جميلة فا�سل خوري(، هي �سديقة للعائلة، 

وقد التقينا بها جمدداً يف الكويت حيث كان 

زوجي معاراً اإىل دول������ة الكويت عام 1975، 

وتبادلنا الزيارات وجتددت املودة واملحبة.

وقد اأعجبت اأميا اإعجاب بها وب�سخ�سيتها 

نيقة، وذوقها الرفيع يف تنظيم  اللطيف������ة واالأ

زهار، واأ�س�س  أناقة املنظر، وجمال االأ بيتها، وا
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النباتات املن�زلية، الت������ي اأ�سفت على البيت 

جماالً وروعة.

4- عادت ال�س���يدة »خوري« اإىل وطنها، 

بع������د اأن حان حلقائبها اأن ت�سرتيح، ولت�ستقر 

يف )مدين������ة امل�ستى( بعد اأن نالت العديد من 

و�سمة وحف������الت التكرمي له������ا ولعطائها  االأ

املتميز!

وق������د تربع������ت يف حف������ل تكرميه������ا عام 

)2001( ب�سي������ارة اإ�سعاف مل�ستو�سف )م�ستى 

احللو(. وقالت اإنها �ستبيع م�ساغها واأر�سها، 

م������ن اأجل حتقيق هذا الوعد، وعلى رغم كل 

العقبات، حتقق احللم، وامتدت اليد اخلرية 

لت�ساعدها يف �رصعة تنفيذه.

وبتاري������خ 2005/5/28- متَّ تد�سني هذا 

امل�ستو�سف وقدم لها مدير �سحة طرطو�س 

د. خري الدين ال�سي������د، ر�سالة تت�سمن كتاب 

�سبق الدكتور )حممد  �سكر وزير ال�سح������ة االأ

اإياد ال�سطي(.

وق������دم مدير �سح������ة طرطو�������س �سورة 

�سد  لفخام������ة الرئي�������س د. ب�سار حاف������ظ االأ

عرب������ون �سك������ر وتقدي������ر لل�سي������دة الفا�سلة 

)جميلة( لتربعه������ا ب�سيارة اإ�سع������اف ل�سالح 

مديري������ة �سحة طرطو�������س- املركز ال�سحي 

مب�ستى احللو.

واختتمت كتابه������ا ال�سائق بكلمة وجهتها 

جي������ال ال�ساعدة  أمتن������ا: »من االأ أبن������اء ا اإىل ا

ف�سل، واأن  موؤكدة لهم اأن احلياة �������رصاع لالأ

من جد وجد، وال ميكننا اأن نقف وقفة عز، 

اإال باجلد واملثابرة، و�سه������ر الليايل الطوال، 

والعمل الدوؤوب«. �س229

أنها كتب������ت ق�سي������دة زجلية لبنات  كم������ا ا

جيلها حتثهم على العل������م والعمل واالأخالق 

الكرمية.

واأخرياً حتية ح������ب وتقدير لك يا �سيدة 

جميل������ة يف م�سرية حياتك، واأنت منوذج رائع 

رادة واالأخالق  أة ال�سورية التي تتميز باالإ للمرا

رادة والعمل  ب������االإ الكرمية لتحقي������ق حلمها 

والنجاح.

أة  ن������ك رائ������دة للمرا ونح������ن نعتز بك، الأ

أة ال�سورية خا�سة. العربية وللمرا

¥µ
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�أنطون ت�شيخوف.. 

عندما يعتلي املهرج خ�شبة امل�رسح فال اأحد يرى معاناته احلياتية عذاباته 

اليومي������ة خارج ف�شاء ذلك املكان القد�شي للممث������ل اإمنا ما ينتظره اجلمهور 

هو اأن ير�شل له وم�شات ال�شحك املوحية واملتهكمة واملبا�رسة وعلى اجلمهور 

بكل م�شتوياته اأن يذهب يف تف�شري ما ي�شاء وي�شحك بطريقته من نف�شه ومن 

حياته وم������ن ظواهره الغريبة والعجيبة. مل يكن ت�شيخ������وف اإال كاتبا من هذا 

الط������راز املهرج الراق������ي والناقد للوحة احلياة ودرامياته������ا وماأ�شاويتها. كان 

يبعث  

اأديب ومرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان  وفاء كريدي.

❁

ò

�أنطون ت�شيخوف.. 

كاتب �لكوميديا �ل�شود�ء �لذي ال ي�شاهى

بقلم الناقد: دونالد هيز)1(

ترجمـــة: رافـــــــع �شـــــــــــــــــاهني
❁
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بوم�شات������ه امل�شعة ح������ول حياتنا اخلفية 

واأ�رسارها وترك اأحا�شي�شنا مرجتفة وخائفة. 

فنحن نلتقي باأحزان احلوذي وهو ي�رسد حزنه 

للح�شان بع������د اأن عجز واأخفق يف اأن يرويه 

نا�س عابثني جترفهم احلياة للمتعة واللهو  لأ

ف������كان الداخل يف اللوحة املعربة اأحزان ذلك 

احل������وذي وهي اأح������زان اإن�شانية وكان الوجه 

ولئ������ك الركاب. وهكذا  هو احلياة العابثة لأ

أو البطر�شبورجي  نرى املجتمع املو�شك������ويف ا

�شعاع������ات يف الظلمة. مل  من خالل تل������ك الإ

تكن ق�ش������ة )�شدق اهلل العظي������م( ملن اأ�رسد 

خ������ر للحياة يف  اأح������زاين اإل ذلك ال�شكل الآ

نا�س يف القاع  جوانبها املوؤملة حياة ال�شقاء لأ

ب عندما يخ�رس ابنه لق�شوة احلياة  �شقاء الأ

ذاتها.

الرجل املعلب

يف ق�شة الرجل املعلب ن�شمئز  من املدر�س 

بيليك������وف نت�شايق م������ن رجعيت������ه ال�شديدة 

أوامره ومنيمته ولكننا نعطف عليه  ف�شوله وا

ن�شاين ب������اأن اأمراً ما �شيحدث  وعلى قلقه الإ

كان منوذج������ا للمهم������وم يف احلي������اة ب�شبب 

انطوائيت������ه وخوفه من ما ي������دور يف احلياة 

أنه ل  أم������ور ل تعجبه على الرغ������م من ا من ا

دخل ل������ه بذلك. جعلن������ا ت�شيخوف ن�شحك 

�شقياء منه  ونتاأمل حلالة بيك������وف و�شخرية الأ

حينما ر�شم������وا كاريكاتريا ل������ه وكتبوا حتت 

ن�شان العا�ش������ق , وتدخلنا عبارات  الر�شم الإ

ت�سيخ������وف اإىل احلالة النف�سية التي �سعقت 

بيكوف وانطباعه ال�سي������ئ من الر�سمة التي 

مّت توزيعه������ا. لقد دفنوا بيك������وف بعد موتته 

املروع������ة ب�سبب احل������زن العمي������ق واحل�رصة 

والقه������ر. فاجلنازة وت�سبي������ه التابوت بالعلبة 

أذلته  ور�سم النهايات احلزينة ملوظف �سغري ا

الوظيفة واأهانته بل دفعته للكذب وكل ذلك 

من اأجل لقمة العي�س من اأجل وظيفة حقرية 

ال ت�س������اوي مليم������ا.. ت�سعرنا بوط������اأة احلياة 

لدى ت�سيكوف ال������ذي كان يرى �سورتني من 

ميكرو�سك������وب واح������د وكانت ته������زه ب�سمت 

ال�سورة الب�سع������ة منهما فتزيده هما وحزنا. 

رمب������ا يف ق�سة موت موظ������ف كنا �سن�سحك 

م������ن دون اأن ننته������ي لنهايات حزين������ة اإال اأن 

املوظ������ف ت�رصفياك������وف عط�������س وت�سيكوف 

يبع������ث بدعابته املوحية بقوله والعط�س لي�س 

حمظورا على اأح������د يف اأي مكان. اإذ يعط�س 

الفالح������ون ورجال ال�رصطة بل وحتى اأحياناً 

امل�ست�س������ارون ال�رصيون. اجلميع يعط�س. لقد 

خاف وا�سطرب عندما عرف اأن العط�س بلل 

�سلعة ورقبة اجلرال العجوز بريزغالوف يف 

مامي. ويف م�سار هذه الق�سة جند  املقعد االأ

لوحة م�سحكة وتراجيدية: اخلوف يتداخل 

م������ع االعتذار املهذب الزائ������د عن احلد اإىل 

ح�سا�س  درجة اأغاظت اجلرال. اخلوف واالإ

بالن������دم كان مي������زق املوظ������ف ال�سغري بينما 

راأى اجل������رال يف اعت������ذاره �سخري������ة من������ه. 
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أراده������ا ت�سيكوف  وكان������ت نيته ب�سع������ة كما ا

نتيجة اخل������وف ال�سديد لدى النا�س ال�سغار 

/املوظف������ني من املرات������ب العليا اخلوف حد 

الرعب م������ن تهديدهم وغ�سبه������م. كل ذلك 

ي������وؤدي اإىل ارتباكات فيزيائي������ة اأخربنا عنها 

الكات������ب/ الطبيب بقوله مت������زق �سيء ما يف 

بطن ت�رصفياكوف. وتراج������ع اإىل الباب وهو 

ال ي������رى وال ي�سمع �سيئا وخ������رج اإىل ال�سارع 

آليا اإىل  وهو يجرجر �ساقيه.. وعندما و�سل ا

املنزل ا�ستلقى على الكنبة من دون اأن يخلع 

حلت������ه.. ومات. فتخيلوا معي تلك اللحظات 

كاأي ح������زن اإن�س������اين كان ميتل������ك موظفن������ا 

ال�سغري ح�رصت������ه وندمه واآالمه. لقد اأحزننا 

ت�سيخوف بعد اأن جعلنا ن�سحك يف البدايات 

طوار والتي طاملا  من �سخ�سيات������ه الغريبة االأ

نلتقي به������ا كل يوم يف حياتن������ا يف العمل اأو 

ماكن العامة. هناك الق�س�س الكثرية التي  االأ

ن������رى فيها وجهي العمل������ة والتي هي بذاتها 

وجه احلي������اة املتناق�س. يرويه������ا كاتب بلغة 

حاذق������ة وم�سلية واأخالقية ته������ز ح�سا�سيتنا 

ن�سانية بروعتها ورعبها. بهذا ال�سكل يوؤكد  االإ

أن������ه مل ي�ستخ������دم الدعابة بهدف  ت�سيخوف ا

اإمتاعنا وح�سب بل وجعلنا نتوقف اأخرياً اأمام 

أ�سئلة اأخرى خلف تل������ك الدعابات دعابات  ا

احلي������اة الرتاجيدية يف ردائها امل�سحك. اإنه 

مهرج ولكن من خلف الكلمات ال�سامتة وفن 

الق�س������ة كلمات التتحرك كح������ركات املهرج 

ولعبة البانتوميم واإمنا للكلمة خميلتها املوؤثرة 

والفعلية حني ير�سمها كاتب عبقري يجعلنا 

ن�سعر بها ونتح�س�س جنباته������ا بقوة. يجعلنا 

ح�سا�س  ت�سيخوف نت�سور امل�رصح واحلركة واالإ

�سياء العميقة من دون  وامل�ساهد نت�س������ور االأ

لعبة الب�رص. خميلتنا وحدها لعبتنا الب�رصية 

لبن������اء كل امل�ساه������د واملعمار حلي������اة وا�سعة 

أبع������د من خ�سبة امل�������رصح ومهرجها. لذا من  ا

ال�������رصوري اأن نعود لق������راءة حياة ت�سيخوف 

دباء والنقاد  من خالل معا�رصيه الكّتاب واالأ

الذين عرفوا رهاف������ة وطيبة وخجل ودماثة 

كاتب ال�سخرية والدعابة الكبري فيقول عنه 

دي������ب فالدميري كورلنكو والذي عرفه عن  االأ

ق������رب ك�ساب »اخل������ايل البال امل������رح املوفق 

ن ي�سح������ك باملنا�سبة من البواب  امل�ستع������د الأ

الذك������ي الذي كان يو�سي بق������راءة الكتب يف 

أثناء احلالقة  املطبخ ومن احلالق الذي علم ا

اأن عرو�س������ه �ستتزوج باآخر ولذلك ترك راأ�س 

الزبون ن�سف حليق«. 

يف ليلة العيد 

مثل تلك الق�س�������س الت�سيخوفية املرحة 

أ�سا على عقب  حادي������ة �ستنقلب را بلوحتها االأ

يام وال�سن������وات كما نعرف فقد  مع مرور االأ

– كما يق������ول كورلنكو حدث حت������ول وا�سح 
أنه يف  يف ه������ذا امل������زاج ال�سايف: ويب������دو يل ا

تلك الفرتة كانت ق�س������ة يف ليلة العيد وهي 

أّخاذ  لوحة مده�س������ة م�سبعة بح������زن عميق ا
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أنه  فات������ن مل يزل بعد م�ساملا وغ������ري عليل اإال ا

ر�س عن  اأ�سبح بعي������دا بعد ال�سماء ع������ن االأ

ذلك املزاج الالهي ال�ساحك ملعظم ق�س�س 

جمموع������ة ق�س�������س ممنوعة. ه������ذا التطور 

الالح������ق �سيدخل الكاتب يف حمن������ة ال�سقاء 

التي ت�سي������ب اأ�سحاب الثقافة والفكر حيث 

معاناته������م باحلياة تتعمق كلما غا�سوا بعيدا 

فيها. وال ي�سعنا اأن نقلب �سورة املرح يف اأي 

واقع اجتماع������ي اإال من خالل تقليب الوجه 

خر من ال�سورة حي������ث تعيث وتعي�س معا  االآ

كذوب������ة يف قل������ب املجتم������ع الواحد وبني  االأ

قوي������اء وال�سعفاء الذين  اأطراف اللعب������ة االأ

ه������م يف القمة والذين يعي�س������ون حتت القاع 

وكان ا�سبنك�س������ي معا�رص ت�سيخوف و�ساحب 

اجت������اه لكتابات جادة عن حي������اة الفقراء يف 

املدن ومرارة احلي������اة لدى الفالحني مفعما 

يف وقت ما بالفكاه������ة املميزة العميقة التي 

حتولت حدتها مبكرا اإىل مرارة. وقد و�سف 

ميخايلوف�سكي بدقة و�سواب فائق يف مقال 

عن او�سبن�سكي ذلك التحفظ احلكيم الذي 

كان يكبت ب������ه عن وعي ميل������ه اإىل املواقف 

امل�سحكة وال�سورة الفكاهية خ�سية اأن يدن�س  

املوا�سيع احلزينة للواقع الرو�سي املنحو�س. 

وعلى الرغم من قناع������ات كورلنكو باحلالة 

املزاجي������ة املختلفة بني �سديق������ه ت�سيخوف 

وا�سبن�سكي وافرتاقهما بع������د اأن التقيا بنوع 

م������ن الربود ورمبا نفور مبه������م. فاإن كورلنكو 

يتذك������ر حديثه ال�سي������ق م������ع ت�سيخوف عن 

احلياة النف�سية واملزاجي������ة للكاتب الرو�سي 

خر غار�سني  )1855– 1888( بعد اأن عاد  االآ

كورلنكو من �سيبرييا وكانت احلياة ال�سيا�سية 

رو�سي������ة  يف  واالقت�سادي������ة  واالجتماعي������ة 

القي�رصية متّر مبخا�س عظيم وترتاكم فيها 

نقاذ حالة التف�سخ  بذور انفج������ارات مقبلة الإ

واالنحط������اط حيث الفقر والقم������ع والر�سوة 

والف�ساد و�سل اإىل ذروته، فكان احلديث بني 

الكاتبني عن احلياة اجلهمة يف رو�سية م�سرياً 

أن������ه كان من املمكن  كورلنك������و اإىل غار�سني با

�رصف������ه ع������ن االنطباعات املم�س������ة لواقعنا 

دب وال�سيا�سة  واإبعاده فرتة من الوقت عن االأ

ح�سا�س  هم من ذلك تخلي�س روحه من االإ واالأ

ح�سا�س الذي يعذب  بامل�سوؤولية العامة هذا االإ

ن�س������ان الرو�سي ذي ال�سمري املرهف  قلب االإ

ل������و اأمكن بدال من ذل������ك و�سعه وجها لوجه 

ن�س������ان البدائي  اأمام الطبيع������ة البدائية واالإ

فرمبا ا�ستطاعت روحه املري�سة اأن ت�سفى - 

هك������ذا خيل اإيل – ولكن ت�سيخوف عار�سني 

بلهجة طبي������ب قاطعة: كال ه������ذه احلالة ال 

عالج لها.. فق������د حتركت بع�س اجل�سيمات 

الذرية يف املخ وال ميكن اإعادتها اإىل و�سعها 

وي�ستطرد كورلنكو متذكرا حواره ال�سابق مع 

ت�سيخوف عن غار�سني )كاتب ق�سة ق�سرية 
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رو�س������ي كان من دعاة تكري�������س الفن خلدمة 

ال�سع������ب. واهتم بكل ماآ�س������ي الفرد الرو�سي 

يف ظل النظ������ام الرجعي لرو�سية القي�رصية( 

اإذ بع������د عام اأو عام������ني حتركت اجل�سيمات 

ل������دى غار�س������ن ورغم كل بحثه ع������ن ال�سفاء 

ف������اق ال�سافي������ة للوط������ن ورغم جتواله  يف االآ

ورال و�سال�سل  يف �سهوب و�سعاب جن������وب االأ

نهار الق�سية  جبال القوقاز وعلى الفولغا واالأ

لرو�سي������ة الو�سطى مل ي�ستط������ع اأن ينف�س عن 

ح�سا�س  روحه الكاآبة التي ا�ست�رصت فيها وال االإ

بامل�سوؤولي������ة العام������ة اإزاء واق������ع احلياة عن 

أكاذيبه������ا. ثم حترك������ت اجل�سيمات لدى  كل ا

أنها كانت ج�سيمات  ت�سيخوف اأي�ساً. �سحيح ا

الرئتني )مات مبر�س ال�سل( ولي�س املخ الذي 

ظل �سافيا لديه حتى   النهاية. 

ال جوهري  �سوؤ

ويطرح كورلنكو �سوؤاال جوهريا وهو من 

ذا الذي ي�ستطيع اأن يحدد مدى الدور الذي 

لعبه ذلك احل������زن العميق الناخر يف مر�س 

ت�سيخ������وف البدين هذا احل������زن الذي جرت 

عل������ى خلفيته كل العمليات الروحية وبالتايل 

البدني������ة لدى ت�سيخ������وف. بذل������ك يواجهنا 

كورلنكو بحقيقة علمية اأ�سبحت يف درا�سات 

م������ور الطبيعية حيث  هذا الع�������رص م������ن االأ

املاخلوليا HOLY – MELANC  وهي 

نوع من اال�سطراب العقلي ت�ساحبه م�ساعر 

ب������ارزة يف االكتئاب والنظ������رة ال�سوداء مثلما 

أنواع متعددة من الظواهر احلركية.  يتبدى يف ا

ويقال له املر�س ال�سوداوي باعتباره من اأهم 

اأعرا�������س االكتئاب وهبوط الن�ساط احلركي 
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رق  وانع������دام االهتمام بالع������امل اخلارجي واالأ

ورف�س الغ������ذاء وحماولة االنتحار. وقد بات 

هذا مر�سا ظاه������را يف املجتمعات املعا�رصة 

أنه  فراد اإال ا واإن كان بدرجات متفاوتة بني االأ

ي�سكل حالة مت�سخمة لدى الكثري من النا�س 

فمن الب�ساطة اأن جتد اأفراداً عدة يتحدثون 

بجمل توحي بوجود ذلك املوؤ�رص. اأما اأن ينمو 

ن�سانية واملعاناة  ن�ساين والهم������وم االإ القلق االإ

نهم اأكرث  وامل�ساكل لدى الكتاب فتلك كارثة الأ

نهم  ح�سا�سية نحو احلياة ثم لدى املثقفني الأ

اأقرب ال�رصائح ت�ساوؤال حول ذلك القلق املبهم 

�سماء  من حولن������ا. وي�ستعر�س كورلنكو كل االأ

ال�سه������رية يف رو�سية والت������ي مل ينجح مرحها 

و�سخريته������ا وفكاهته������ا يف جتنيبه������ا معاناة 

احلياة احلقيقية. 

أو�سبن�سكي،  يقارن كورلنكو بني غوغول، ا

�سماء  ن ت�سيخ������وف، به������ذه االأ �سيدري������ن واالآ

تكتمل تقريبا قائمة الكّتاب الرو�س البارزين 

ذوي امل������زاج الفكاهي الوا�س������ح. اثنان منهم 

ق�سي������ا نحبهم������ا ب������داء ال�س������وداء واالثنان 

خران بالكاآبة املطبقة فنتذكر بكل ب�ساطة  االآ

عب������ارة بو�سكني ال�سهرية عن غوغول بو�سفه 

ال�سوداوي املرح. اأما مك�سيم غوركي كمعا�رص 

لت�سيكوف فقد الحظ تلك اخلا�سية العميقة 

لديه خا�سية املرح واحلزن معا بقوله ومنذ 

البداية ا�ستطاع انطون ت�سيخوف يف ق�س�سه 

وىل اأن يكت�س������ف يف بحر االبتذال الكاآبي  االأ

مزحات������ه املاأ�ساوية الكئيبة. ه������ذه الكاآبة لن 

تدخلن������ا اإال اإىل ع�رصن������ا حت������ى واإن رحلنا 

اإىل ع�������رص ت�سيخ������وف اإذ ي�سحك اجلمهور 

املحرتم وه������و يقراأ ق�سة ت�سيخوف الق�سرية 

ابن������ة البيون ورمبا ال ي������رى يف هذه الق�سة 

ن�سان وحيد  امتهان������اً حقرياً من اإقطاع������ي الإ

غري������ب عن كل من حوله وم������ا حوله )كانت 

أة م������ن انكلرتا تعي�س وحيدة  ابنة البيون امرا

بعاد  غريبة(. ومي�سي غوركي يف تو�سيح االأ

ن�سانية مل������اوراء م������رح ت�سيخوف اخلفي،  االإ

أمل بعيد الغور  مل������اوراء نب�������س ال�سحك م������ن ا

اأحيان������ا ففي كل ق�سة ق�س������رية من ق�س�س 

انطوان ت�سيخ������وف الفكاهية ا�سمع – يقول 

آه������ة خافتة عميقة من قلب نقي  غوركي – ا

اإن�ساين حقا اآهة اإ�سف������اق يائ�سة على النا�س 

الذي������ن ال يعرفون كيف يحرتم������ون كرامتهم 

ن�ساني������ة ويعي�سون كالعبيد م�ست�سلمني من  االإ

دون مقاوم������ة للقوة الغا�سمة وال يوؤمنون باأي 

�سيء اللهم اإال ب�������رصورة اأن يتناولوا كل يوم 

ح�ساء اأكرث د�سامة بقدر امل�ستطاع وال يح�سون 

ب�سيء الله������م اإال باخلوف م������ن اأن ي�رصبهم 

�سخ�������س ما قوي ووقح. وحينما زاره الكاتب 

الك�سن������در كوبرين وه������و يف حالته ال�سحية 

ال�سيئة يف داره ال�سيفي������ة يف يالطا املنتجع 

ال�سه������ري يف منطقة الق������رم الحظ عن قرب 

كم كان ت�سيخوف جمه������دا من مر�س الرئة. 

جهاد النف�س������ي والروحي متلكه  غ������ري اأن االإ
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اأي�سا رغ������م حماولة ت�سيخ������وف اإخفاء تلك 

املظاهر حتت مظلة روح������ه املرحة ودماثته 

وطيبته. وهو بعيدا يف بيته ال�سيفي وو�سعه 

ال�سحي الكئي������ب كان يتابع كل �سيء بيقظة 

وتاأمل. كان يقلق ويتعذب ويعاين كل ما كان 

يعانيه اأف�سل الرو�������س. وكان ينبغي اأن ترى 

يام اللعين������ة ال�سوداء )احلرب مع  يف تلك االأ

اليابان والظ������روف الداخلية ال�سيئة( عندما 

كانوا يتحدثون اأمامه عن الظواهر اخلرقاء 

املظلم������ة وال�رصيرة يف حياتن������ا االجتماعية. 

كان ينبغي اأن ترى كيف كان يقطب حاجبيه 

أ�س������ى وكيف كان وجهه  الكثيف������ني ب�رصامة وا

يطف������ح بالعذاب واأي حزن روحي عميق كان 

ي�سع من عينيه الرائعتني. 

الكاآبة تنت�رص

به������ذه النربة احلية حت������دث كوبرين عن 

آته الداخلية.  أ مرا حالة ت�سيخوف وكاأنه يقرا

دبية  ت�سيخ������وف الذي هو م�سدر الدعابة االأ

الرائع يف عامل الق�سة الق�سرية. وكما اأخربنا 

غورك������ي من قبل عن اإمكاني������ة الكتابة كثرياً 

أن������ه البد م������ن الكتابة  ع������ن ت�سيخوف غري ا

م������ر الذي ال اأجيده.  برتكي������ز �سديد ودقة االأ

وما اأطيب لو كتب عن������ه كما كتب هو ق�سة 

ال�سهوب. تل������ك الق�سة اخلفيفة ذات العبري 

وال�ساهمة احلزينة على الطريقة الرو�سية. 

خرين بل للنف�س، واأخال  اإنها ق�سة لي�ست لالآ

أ�س������ارك الكاتب الكبري مك�سيم غوركي  أنني ا ا

يف اإب������راز مقولت������ه احلزينة عل������ى الطريقة 

الرو�سي������ة فلكل ال�سع������وب مالحمها وهويتها 

يف احل������زن والفرح فنح������ن ن�سحك ونحزن 

بطرقنا املختلف������ة للحياة ومعها. فهل هناك 

حزن اآخر يق������اوم الطريقة الرو�سية يف ذلك 

االنهي������ار العظي������م؟ رمبا قاله لن������ا كورلنكو 

قبل قرن عن �سخ�سي������ة ت�سيخوف الرو�سية 

بذاتها والتي عك�س������ت �سعبها لي�س يومذاك 

مة يظل مع رياح  أبدا فالروح والرتاث لالأ بل وا

الزمن. ومن ال�سعب تدمري تلك الروح بنف�س 

ال�سهولة ح������ني قارن فكاهة واأخرى وحتفظ 

على بع�س الكّت������اب جتاه الفكاهة واملواقف 

أتن������اول هنا ما اإذا كان  امل�سحك������ة بقوله لن ا

أنه  أم �سيئا. ولكني اأعتقد بالطبع ا ذلك ح�سنا ا

أنا�س لهم مثل  يك������ون من الروائع لو ا�ستطاع ا

هذه الرثوة الطبيعية م������ن الفكاهة الكامنة 

أنف�سهم ويف الو�سط  يف روحهم اأن يجدوا يف ا

املحيط بهم ما يفي من القوة لينت�رصوا على 

الكاآبة العظيمة للحي������اة الرو�سية بفكاهتهم 

�سبح لدينا رمبا  قوى. ولو حدث ذل������ك الأ االأ

دب الهجائي العاملي.. ولكن بو�سع  روائ������ع االأ

امل������رء اأن يحلم باأي �س������يء لكن احلقيقة هي 

اأن الكاآبة الرو�سية املعا�رصة هي التي تنت�رص 

على الفكاه������ة الرو�سية وق������د انعك�س ذلك 

�سف يف  بحتمي������ة القان������ون امل�س������وؤوم –ولالأ

وقت مبكر ج������داً– على ت�سيخ������وف نف�سه. 

بني زم������ن كورلنكو وزمننا م�سافة وبني كتاب 



�أنطون ت�شيخوف.. 
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هري برغ�سون عن فل�سفة ال�سحك زمن لي�س 

ببعيد وبني زمننا وزمن اجلاحظ وغريهم من 

دب والفل�سفة اأزمنة واأمكنة ومع  عظم������اء االأ

ذلك فاإن روح ال�سع������ب يف كل بيت و�سالون 

وحانوت تراه جاثم������ا اأمامك يف قلب النكتة 

وروحه������ا كما قال الكات������ب الرو�سي مك�سيم 

غوركي عن اأن النكتة هي روح ال�سعب. فهل 

أو الدميقراطي������ة ي�ستطيع اأحدهما  القم������ع ا

ل�سنة  م�سادرة النكتة والدعابة من براثن االأ

دب  والقلوب. فكيف بها حينما تتحول يف االأ

النرثي برمته.

أ�سهر اأعماله الروائي������ة »اأطفال اجلالد« و»رابطة  دك�سي«. له اأعمال  اأكادمي������ي وروائي وناقد اأمريكي، من ا  -1

دبي. عمل كاأ�ستاذ زائر يف عدد من اجلامعات العربية وكمدر�س  عديدة يف ال�سعر والق�سة الق�سرية والنقد االأ

يف جامعة البحرين، له مواقف اإيجابية من ق�سايا اال�ست�رصاق.

الهوام�ش

¥µ
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احليل النف�سية

ن�سان, تتطلب البحث يف جميع النف�س  اإن درا�سة احلي������ل النف�سية عند الإ

الب�رشي������ة وخ�سائ�سها وقدراتها, وهو ما يف�س������ي يف النتيجة اإىل الت�سخي�س 

خر تعبري عن تلك  ن�سان و�سلوكه الذي هو الآ ي دافع ورغبة لدى الإ ال�سليم, لأ

أنه ي�سمن �سالمة العالج  احلال������ة النف�سية التي يعاي�سها الفرد, ف�ساًل ع������ن ا

عندم������ا تزداد تلك التوت������رات النف�سية ويفقد الفرد ال�سيط������رة عليها, وهذا 

الت�سخي�������س والعالج هو اإع������ادة وظائف النف�س الب�رشية ب�س������كل �سليم  عند 

باحث واأديب �سوري. ❁

ò

احليل النف�سية

عيد الدروي�ش
❁
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أو تق�صري يف  تعر�صه������ا لنوع م������ن �خلل������ل, �

وظيفة من وظائفها, فيحكم �حلياة �لنف�صية 

ول ه������و �للذة �لتي تدفعه ل�صلوك  مبد�آن, �لأ

ر�صاء ذلك �لد�فع   ما لإ

�ل������ذي يعلن عن فحو�ه بالل������ذة, وب�صور 

ن�ص������ان على خف�ض ذلك  خمتلف������ة, فيعمل �لإ

�لتوت������ر �لناجت ع������ن تلك �لل������ذة, وت�رصيفها 

بطرق وقو�عد تت�صق مع منظومة �لعالقات 

�لجتماعي������ة �لت������ي يعي�صه������ا وحتي������ط به, 

فالو�ق������ع �لجتماعي ل يلغ������ي �للذة, ولكنه 

�إج������ر�ء لتاأجيل �لل������ذة, وحتقيقها يف مو�صع 

�آخر, ورمب������ا للح�صول على ل������ذة �أكرب منها 

و�أدوم, ويجمع ذل������ك يف منظومة �صاملة مبا 

ي�صم������ى بال�صخ�صية, وهي جمموع خ�صائ�ض 

ن�صان وخ�صاله �ملعرفية و�جل�صمية و�مليول  �لإ

أو تنافره مع  و�لدو�ف������ع �لتي حتدد تو�فق������ه �

�لبيئة �لت������ي ينتمي �إليها �لفرد, فال�صخ�صية 

�لتي تتو�ف������ق مع �لبيئة ووفق �ملعايري �لعامة 

أنها  للمجتم������ع تعت������رب يف حال������ة �ل�ص������و�ء, و�

�صحيحة, وكل م������ا خالف ذلك يعترب �صذوذ� 

�صمن تلك �ملعايري و�لقيم.

وه������ذ� يقت�ص������ي وج������ود منظوم������ة من 

�لعو�مل �لنف�صية �لتي جتعل هذه �ل�صخ�صية 

أك������ر ق������درة عل������ى مو�جه������ة جمموعة من  �

�لرتكا�صات وفق ظ������روف ومعطيات �حلياة 

ن�صان, ف�صال عن �لتو�زن �لد�خلي  �لعامة لالإ

النف�س������ي والتي جتعل الفرد وجهازه النف�سي 

ق������ادراً على جتاوز تلك املعوقات، بل يجعلها 

أك������رث ق������درة على جت������اوز املع�س������الت التي  ا

ن�سان  تواجهها، واإن احلاالت التي تباغت االإ

من خ������الل كثافة وت�سابك الدوافع، ويدفعها 

نا، فه������و ي�سطدم بالواق������ع، فال�سخ�سية  االأ

ال�سوية ت�ستمي������ل اللذة لتفرغها يف مو�سعها 

املنا�سب واحلياة ال�سائ������دة يف املجتمع، واإن 

حتملت ال�سخ�سي������ة نوعا من املعاناة والقلق 

والكبت، لكي ت�ستقيم وت�سبح اأكرث قدرة على 

مواجهة لواعج النف�س مبا هو اأكرب.

فاحلي������ل النف�سية وال�رصاع النف�سي هما 

اللذان يف�سحان ع������ن مكنونات ال�سخ�سية، 

وهذا ما تو�سل اإليه فرويد يف البدايات من 

ن�سوء نظريت������ه يف علم النف�������س، فو�سع لها 

ثالث������ة اأق�سام اأو حاالت ه������ي ال�سعور وقبل 

ال�سعور والال�سعور، ولكن عمل على تعديلها 

ربعينيات من القرن املا�سي، يف جمال  يف االأ

عل������م النف�س يف ت�سميات جدي������دة اأال وهي، 

عل������ى، وهذه الثالثية  نا االأ نا، واالأ اله������و، واالأ

علينا اأال نفرت�������س اأن كل واحدة منها تعمل 

خرى، بل ي�سع������ب علينا اأن  مبعزل ع������ن االأ

منيز فيما بينه������ا وتاأثرياتها، ولكنها مفاهيم 

و�سعت لدرا�سة ال�سلوك الب�رصي، فالعمليات 

النف�سية ه������ي مركب������ة ومت�سابك������ة واأحياناً 

مت�سارع������ة، ويختلف عملها يف حالة ال�سواء 
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عن عملها يف حالة ال�سذوذ واالنفعال، ولكن 

على هو الذي ي�رصف وي�سبط  نا االأ يبقى االأ

تل������ك العملي������ات النف�سي������ة، ف������كل الدوافع 

من�سوؤها اله������و، واإن رافقها نوع من التهذيب 

أو الرغبة. اإبراز الدافع ا

اإن ال�سل������وك ناجت عن قوى متفاعلة ناجت 

ن�سان منذ  ع������ن قوى غريزي������ة مزّود به������ا االإ

باملنظمات النف�سية  والدته، وتواجه �سمن������اً 

على، ويف مو�سع  نا االأ نا واالأ الثالث������ة الهو االأ

ي�س  اآخر ي�سميها فرويد هي من عمليات االأ

احليوي )اله������دم والبناء( فالغريزة هي التي 

ن�س������ان لعمليات احلي������اة، وهي يف  تدف������ع االإ

ي�سال������ه اإىل حالة  الوق������ت ذاته عملي������ات الإ

امل������وت، وهما دافعان متعار�سان ومتعاك�سان 

)فالهو ي�سكل جزءا من حياتنا اليومية، وهو 

ال������ذي نحيل اإليه �سمني������ا عندما نقول على 

 فجاأة، كان 
ّ
�سبيل املثال »ذلك ما �سيطر علي

مر اأقوى مني« وهذه الطاقة غري املراقبة  االأ

نها تفلت م������ن ال�سعور، ويقف الهو عاجزاً  الأ

يف الواقع عن اأن مييز مو�سوعا من امتثاله، 

فبو�سع������ه اأن يوظف طاقته يف �سورة ذهنية، 

ولك������ن املتخيل ال ميكن������ه اأن ي�سب������ع حاجة 

 )1(
اإ�سباعا حقيقيا، والن������زاع داخل النف�س(.

ن�سان بالغريزة الت������ي تدفعه لتلبية  ي������زّود االإ

ن�سان  أ�سا�سية م������ن دون اأن يعيها االإ حاجات ا

وىل من حياته، وهنا يتطابق  يف  املراح������ل االأ

خرى، ولكن وجه  مع بقية الكائنات احلية االأ

ن�سان ي�ستطيع  االخت������الف فيما بينهما،اأن االإ

اأن ميي������ز بني الدواف������ع، وي�ستطيع اأن يوؤجل 

خرى  رغبة عل������ى اأخرى، لكن الكائن������ات االأ

ال ت�ستطي������ع القي������ام بذلك، وه������ذا احلراك 

أو يخالف هو  النف�س������ي الداخلي مبا يتوافق ا

أ بالتبلور، ومبا  مك������ون ملعامل ال�سخ�سية تب������دا

فراد،واأن  اأن الدوافع مل تكن مت�ساوية لدى االأ

احلاالت النف�سية غري مت�ساوية اأي�سا، وهذا 

ما مييز اإن�سان عن اآخر،حيث تتباين القدرات 

ن�سان،  واالنفع������االت والطاقة الغريزي������ة لالإ

فالهو يعترب م�ستقر الغرائز )الغريزة اندفاع 

داخل������ي، قا�������رص، متوجه نحو ه������دف نوعي 

م�سخ�������س، يح������دد تعاقبا غ������ري منقطع من 

احلركات املعقدة، املتنا�سقة جيداً، الفطرية، 

اخلا�س������ة بكل اأع�ساء ن������وع واحد، وتختلف 

 
)2(

اختالفا قليال من فرد اإىل اآخر(.

واله������و يعترب نواة الطاقة النف�سية للفرد، 

ويرتكز على الغرائز اجلن�سية، ويتكون الهو 

منذ الوالدة، ويتنامى مع الرغبات والدوافع، 

خرى،  وي�سرتك بهذا اجلانب مع الكائنات االأ

ن�سان يتهذب مع مرور الزمن،  ولكنه لدى االإ

لكنه ال يتغري من حيث الدافع والغريزة، وال 

أو الواق������ع، فهو خارج عن  يتغ������ري مع الزمن ا

الزمان واملكان، وخ������ارج عن االأخالق واملثل 

ن�س������ان، واخلط������اأ وال�سواب  العلي������ا لدى االإ
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أ اللذة وال  واخلري وال�رص، وهو ي�سري على مبدا

يكرتث بالواقع، والهو لي�س كله �رص )والهو ال 

أننا اإذا در�سنا   أبدا، والدليل على ذلك ا يك������رب ا

رجال يف الثمانينات من عمره، ف�سوف جنده 

ي�سته������ي احل�سناء، ويول������ع باحللوى، ويحب 

 )3(
الهدوء(.

ن������ا فيتك������ون يف ه������ذه املرتبة  أم������ا االأ - ا

ن�سان، فال�سخ�سية تتبدى  املتقدمة حلياة االإ

معامله������ا، وتت�سح ن�سق املعايري املكت�سبة التي 

ت�سكل جمموعة  ت�سب������غ هذه ال�سخ�سية عن 

نا هو م�ستق م������ن الهو بو�سفه  غريه������ا، فاالأ

منظمة بدائي������ة، ولكن احتكاك الهو بالواقع 

نا لي�سن������ع �سخ�سية ملواجهة  أ االأ يك������ّون مبدا

الواق������ع والعامل اخلارج������ي، ويتناول الهو من 

نا،  جزء ي�س������ري منه وفقا للواق������ع ل�سالح االأ

ويفك������ر تفك������ريا مو�سوعي������ا، ويتما�سى مع 

نا  الظروف االجتماعية املتعارف عليها، واالأ

ك������رب هو �سع������وري، واجلانب  ل������ه اجلانب االأ

نا  �سغ������ر فيه ه������و ال �سع������وري، فيعترب االأ االأ

ه������و اجلانب املنظ������م للهو، وعندم������ا يتكون 

ن������ا، فالبد اأن تتو�سح معامل ال�سيطرة على  االأ

جميع الوظائف املعرفية والعمليات العقلية 

نا ينام، ولكنه ميار�س رقابته على  العليا، واالأ

حالم، ويحر�س عل������ى اأن يكون اأخالقيا،  االأ

ن�سان اأكرث تنظيما من ذي  ومن هنا ي�سبح االإ

قبل لدخوله حياة املجتمع، وي�سبح املجتمع 

أك������رث تقبال له اأي�سا، وه������ذا التنظيم ميكن  ا

ن�سان من ال�سعور بنف�سه، اإذ يقوم بوظيفة  االإ

يدركه������ا، وي�سعر به������ا، ويعرفه������ا يف نف�سه، 

أريد،  أنا ا حكام مثال، ا ويطلق جمموعة من االأ

أنا �ساأفعل..  أنا اأعتقد،، ا أنا اأحب، ا أنا اأفعل، ا ا

ن�سان  نا خ������الل مراحل منو االإ يواجه االأ

بع�س التوت������رات التي ال ي�ستطي������ع التعامل 

معها، وجتتمع هذه االندفاعات والذكريات 

فكار وامل�ساعر الت������ي ت�سبب قلقا زائدا،  واالأ

نا على اأن يدافع عن نف�سه بطرق  وجت������رب االأ

خمتلف������ة، واإن كانت متطرف������ة اأحيانا، وهذا 

ن�سان،  ما يف�س������ي اإىل التوازن النف�س������ي لالإ

مب������ا ي�سمى باحليل الدفاعية، وهي عمليات 

عقلية هدفها خف�������س القلق، وت�سرتك هذه 

العمليات الدفاعية يف خا�سيتني حمددتني: 

أنها تنكر  أنه������ا تعمل بطريقة ال �سعوري������ة، وا ا

الواقع وت�سوهه وتزيفه.

أ�سا�سياً يف  وكما يعد الال�سع������ور مفهوماً ا

نظرية »فرويد« ع������ن العقل، فاإنه يعد اأي�ساً 

نا، فاإن  جانباً حا�سماً يف احليل الدفاعية لالأ

ن������ا ي�ستخدم القوى الكابح������ة له ليحدث  االأ

فكار املثرية  الكبت اأو ال�ستبعاد الذكريات واالأ

للقلق من حيز الوعي ال�سعوري، وعلى الرغم 

من اأن الكبت عملي������ة قوية جدا، فاإن املواد 

املكبوت������ة ت�سق طريقها اأحيانا خالل الوعي، 

اأو جتد تعب������رياً لها يف �سور مقنعة، وعندما 
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يف�سل الكبت وحده يف التحكم يف املادة التي 

ت�سبب تهديداً، يلح������ق بالكبت حيل دفاعية 

�سقاط، التكوين العك�سي،  اإ�سافية اأهمها: االإ

أو  التثبيت، النكو�������س، والتي تعد –بطريقة ا

دراك   أو تغي������ريا الإ اإن������كارا للواقع ا باأخرى– 

الفرد له.

وتتطور كل ه������ذه احليل الدفاعية نظرا 

نا ل������دى الطفل يف مواجهة  ل�س������دة �سعف االأ

مطال������ب البيئة اإذ يحت������اج اإىل امل�ساعدة يف 

تفادي املنبه������ات، وخف�س التوترات، ويطور 

كل النا�س تقريبا احليل الدفاعية، ويعد بع�س 

ا�ستخداماته������ا اأمراً �سوياً وعادياً متاماً، ومع 

ذلك، فاإذا ا�ستخدمت احليل الدفاعية ب�سكل 

نها  م�رصف، فاإنها توؤث������ر يف النمو النف�سي الأ

متن������ع الفرد من التعامل م������ع العامل بطريقة 

أنها تب������دد الطاقة التي ميكن  واقعي������ة، كما ا

أك������رث، واإذا ف�سلت فاإن  اأن ت�ستخ������دم بفعالية ا

القلق الن������اجت ميكن اأن يفر�������س على الفرد 

نا  �سعوب������ات خط������رية، وعندما ال يط������ور االأ

املقدرة عل������ى مواجهة امل�سكالت دونها، فاإن 

نا  احليل الدفاعية اإىل املداومة، قد تف�سل االأ

ن كثريا من طاقته تكون  يف اكت�س������اب القوة الأ

معطل������ة ومبددة يف دفاعات������ه، فكيف يك�رص 

نا هذه الدائرة املغلقة. االأ

نا ينمو خالل تفاعل مع التغريات   اإن االأ

الت������ي حتدث داخ������ل الكائ������ن الع�سوي ذاته 

وخا�س������ة تغريات اجلهاز الع�سبي والتغريات 

الت������ي حتدث يف بيئته، وميكن اأن تك�رص هذه 

الدائرة يف وقت مبكر بالتاأكيد على اأن الطفل 

لديه فر�س������ة كي يتعلم خطوة خطوة، وكيف 

يتعامل م������ع ال�سغوط والتحديات وميكن اأن 

تك�رص ه������ذه الدائرة يف وق������ت الحق،ويكون 

ذل������ك مب�ساعدة الع�سابيني الرا�سدين الذين 

يتعلم������ون بهذه الطريق������ة التدرجية )عندما 

ن، ويتعلموا  كانوا اأطفاال( اأن يتعلموا ذلك االآ

ن������ا ال�سغري وال�سعيف لهم مل  اأن ما يهدد االأ

يعد يوقع تهديدا واقعيا عليهم. 

على  ن������ا االأ عل������ى: يعت������رب االأ ن������ا االأ - االأ

ال������ذروة يف املنظومة للعمليات النف�سية عند 

عل������ى باملعرفة، وهو  نا االأ ن�س������ان ويكرب االأ االإ

ح�سيل������ة تراكم معريف كب������ري ومنظومة من 

ن�سان  القيم واملب������ادئ التي يحتفظ به������ا االإ

لنف�سه، وي�سعه������ا د�ستورا داخليا، ويحدد به 

وامر والنواهي عنه، ومن  �سلوكه، ت�س������در االأ

أو الدرع  هذه املنظوم������ة يت�سكل ال�سم������ري، ا

أو النف�س اللوامة. االأخالقي، ا

على هو ح�سيلة تلك اخلربة  ن������ا االأ اإن االأ

ومل تلك وليدة اللحظة، فرى الطفل ي�ستزيد 

نا، وبهذا  من املعرفة، ويتهذب لديه الهو واالأ

ق������د يوؤجل رغبة على رغبة، ودافع على اآخر 

وفق معايري يراها، ويحدث هذا التطور، كما 

أوام������ر الوالدين، ونواهيهما،  يتمثل ال�سغري ا
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ويتقم�������س ال�سور الت������ي يحورها، من مزيج 

كبري من ال�سخ�سيات الت������ي تعجبه، ويتبلور 

يف نف�س������ه فع������ل اخلطاأ وال�س������واب واخلري 

وال�رص واحلق والباطل.

نا  على جزءاً منف�ساًل عن االأ نا االأ يعترب االأ

بعد اأن اجتاز جمموعة من النواهي والتعاليم 

عراف،  املمزوج������ة بالعادات والتقالي������د واالأ

على  نا االأ ومبا هو م�سرتك اإن�ساين، ولكن االأ

على  نا االأ نا، ووظائ������ف االأ م�سيط������ر على االأ

نا باإحالل  ث������الث: كف دفعات الهو، اإقناع االأ

هداف الواقعية،  ه������داف اخللقية حمل االأ االأ

العمل على بلوغ الكمال وحتقيق املثال.     

نا  فاإذا كان اله������و ت�سريه اللذة، ف������اإن االأ

عل������ى فيدفعه  نا االأ أم������ا االأ يدفع������ه الواقع، ا

على ال يعاقب الفرد على  ن������ا االأ للكمال، واالأ

العمل ال�سيئ فقط، بل على جمرد النية فيه، 

على يف النمو يف ال�سنة  نا االأ ويحدد بداية االأ

باء  أو الرابعة من العمر، وال يتاأثر باالآ الثالثة ا

واملعلم������ني ومن يف حكمه������م فح�سب، بل اإنه 

يرتبط ارتباطا وثيق������ا بالرتبية الدينية لدى 

الفرد.

- اإن تل������ك املفاهيم الثالث������ة املجردة مل 

تكن منف�سلة عن بع�سها البع�س يف النف�س 

الب�رصي������ة، وه������ي تعم������ل وفق نظ������م تختلف 

مباِدئها، ويف حالة ال�سواء وال�سحة النف�سية 

ال ت�سط������دم هذه املب������ادئ بع�سه������ا ببع�س 

والتتعار�������س واإمن������ا تعمل ب�س������كل مرتابط 

نا  ن������ا واإرادته واالأ
ومتكامل حتت قي������ادة االأ

على. نا االأ النا�سج يظل خا�سعا ل�سلطة االأ

نا  فيعترب اله������و املكون البيولوج������ي، واالأ

على  نا االأ املك������ون النف�سي لل�سخ�سي������ة، واالأ

خالق������ي، واإن جناح  املك������ون االجتماعي واالأ

على هو  نا االأ ن������ا بالتوفيق بني اله������و، واالأ االأ

معيار ال�سحة النف�سية.

ت�سنيف احليل النف�سية: احليل النف�سية 

ه������ي جممل العمليات النف�سية التي يقوم بها 

ن�سان يف مواجهة احلي������اة وظروفها، مبا  االإ

ن�سان اأن يكون متوازنا نف�سيا،  ي�سمن لهذا االإ

ن�سان عند اإخفاقه يلجاأ من دون اأن ي�سعر  واالإ

أو بينه  اإىل اإقام������ة توافق بينه وب������ني نف�سه، ا

وبني البيئة االجتماعي������ة، ويرتتب على هذا 

خفاق قلق اأو �رصاع نف�سي، وي�سطر الفرد  االإ

اإىل تخفي�س القلق بطرق �ستى، ويكون ذلك 

نه������ا حماولة لدفع القلق،  باحليل النف�سية،الأ

آلية �سيكولوجية ال �سعورية ي�ستخدمها  وهي ا

�سعاف احل�رص الناجم عن نزاعات  الفرد الإ

داخلية بني املقت�سي������ات الغريزية والقوانني 

خالقي������ة واالجتماعي������ة و من هذه احليل  االأ

النف�سية.

ن�س������ان الكثري من  1- الكب���ت: يواج������ه االإ

املعيقات يف حيات������ه التي ت�سبب له نوعاً من 
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اإخفاء الكثري م������ن اال�ستجابات املبا�رصة لها، 

ن�س������ان بكبت البع�������س منها وفق  فيق������وم االإ

املوقف الذي يواجهه �سم������ن معايري نف�سية 

مركبة)فالكبت ظاه������رة �سعورية، والكبت ال 

ميار�������س عل������ى احلالة االنفعالي������ة، وال على 

الدافع، بل عل������ى امتثال الدافع، فاملرفو�س 

اإمن������ا هو ترجمة الداف������ع اإىل كلمات واأفكار 

ح������داث احلديثة  و�سور، وعندم������ا تذكّر االأ

بالعنا�رص املكبوتة، ف������كل نتاجات الال�سعور 

 
)4(

بدءا من احللم وزالت الل�سان والقلم(.

ا�ستبعاد مادة ما مث������رية للقلق كالدوافع 

ف������كار ال�سعوري������ة املوؤمل������ة  واالنفع������االت واالأ

اإىل حي������ز  واملخيف������ة واملحزن������ة وطرده������ا 

أي�س������ا �سورة اأخرى هي  الال�سعور، وللكبت ا

من������ع هذه امل������واد التي اأ�سبح������ت ال�سعورية 

م������ن اقتحام خري ال�سع������ور وللكبت وظيفتان 

وىل: وقائي������ة اإذ يدفع م�سببات  الوظيف������ة االأ

مل واخلجل، وجرح الكربياء، فيكبت الفرد  االأ

أو ما يتناف������ى مع املثل  م������ا ي�سبب ال�سي������ق ا

العليا واالأخالق العامة، اأما الوظيفة الثانية، 

فهي �س������د الدواف������ع اجلن�سي������ة والعدوانية 

الثائرة واملحظ������ورة وذلك ب������اأن ينكر الفرد 

ن������ا واملادة املكبوتة  وج������ود تهديد ل�سالمة االأ

يف الال�سعور، وال يكفي الكبت وحده غالباً، 

نا و�سائل اأخرى للتحكم  ويجب اأن ي�ستدعي االأ

يف الدفع������ات التي ته������دده، فقد ت�سمح هذه 

الدفعات بالتعبري عن نف�سها ب�سورة م�سترتة 

عن طرق النق������ل )التحول اإىل مو�سوع اآخر( 

كالَعَر�������س اله�ستريي )م�س������كالت بدنية لها 

أ�سا�سان، ع�س������وي ونف�سي( اأو خماوف �ساذة  ا

ومتطرفة وغ������ري واقعية، اأو قد ميكن جتنب 

الدفعات عن طريق عملية دفاعية اأخرى. 

ن�سانية  2- التثبيت: مت������ر ال�سخ�سية االإ

وىل م������ن التط������ور -وفق  ع������رب مراحله������ا االأ

م�سلم������ات التحليل النف�س������ي- وفق مراحل 

نف�سية جن�سية متتابعة، فينتقل الفرد ال�سوي 

من مرحلة اإىل اأخرى بطريقة �سل�سة مي�سورة، 

ولكن كل مرحلة جدي������دة تت�سمن قدراً من 

خريان احلد  حباط والقلق، فاإذا جاوز االأ االإ

أو ب�سكل  فقد يتوقف النمو ال�سوي اإما موؤقتا ا

دائم، فيثبت الفرد على اإحدى هذه املراحل 

وال يجاوزه������ا ومن ثم يع������رف التثبيت باأنه 

الرتكيز على اهتمامات مرحلة ما من مراحل 

النم������و مدة طويلة بعد الفرتة التي كان يجب 

اأن ينتقل فيها اإىل املرحلة التالية ويهدف اإىل 

خطاء الكامنة يف املواقف  حباط واالأ جتنب االإ

اجلديدة، ويوؤدي التثبيت اإىل اأن يوا�سل الفرد 

االحتف������اظ بالطرق القدمية املعتادة للحياة، 
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أل������وف نظرا للخوف من  والت�سبث مبا هو ما

أو م������ن عدم التمكن م������ن مواجهة  الف�س������ل، ا

مطالب املواق������ف اجلديدة، مثال ذلك طفل 

ال�سابعة الذي يوا�سل م�س اأ�سابعه، ويخاف 

من الذهاب اإىل اأي مكان من دون اأمه، وهذا 

التثبيت يهيئ الفرد للنكو�س عندما يعرت�سه 

�سعوب������ات يف مراحل متقدمة يف حياته، قد 

تكون متعذرة التجاوز،كاأن يعود الطفل مل�س 

أو  اأ�سابع������ه، ويبلل فرا�سه، فهنا يعود الطفل ا

الف������رد البالغ اإىل مرحل������ة �سابقة كانت اأكرث 

ا�ستقراًرا.

ليات النف�سية  �س���قاط: هو م������ن االآ 3- االإ

خرين،  يعزو بها املرء اأفكاره وعواطفه اإىل االآ

ح������وال حتديد مو�سع  فامل�ساألة يف جميع االأ

خاطئ، اإن الف������رد يحدد يف اخلارج، مو�سع 

آلية  �سقاط هو ا ما يحدث يف ذهنه، ويعترب االإ

نا اإىل الغري ال 
نا، قوامها اأن تعزو االأ دفاع االأ

�سعوريا ميولها اخلا�سة ورغباتها ودوافعها، 

يتخل������ى املرء عن ذاته، ويطرد ما هو م�سدر 

مل ويحوله اإىل �سيء خارجي، وهو اأن ين�سب  االأ

�سياء  أو االأ ال�سخ�س اإىل غ������ريه من النا�������س ا

دفعاته غ������ري املقبولة، ويع������زو اإليهم رغباته 

الكريه������ة وعيوبه، ويلحق به������م اأفكاره التي 

مل، وتثري لدي������ه م�ساعر الذنب،  ت�سب������ب له االأ

�سقاط يقول الف������رد )اإنه يكرهني(  فف������ي االإ

أنا اأكره������ه( كما جند  ب������دالً من اأن يق������ول )ا

أو   أو الغرور ا ال�سخ�س الذي يت�سم بالبخ������ل ا

اخليانة ين�س������ب �سفاته اإىل غريه من النا�س، 

وهم براء منها.

�سقاط بو�سفه حيلة دفاعية  كما يظهر االإ

ال �سعورية يف �سور �سديدة التنوع وبدرجات 

متفاوت������ة، كاأن نن�سب �س������وء اخلط اإىل رداءة 

القل������م الذي نكت������ب به، ونع������زو الهزمية يف 

اللع������ب اإىل امل�رصب ال������ذي نلعب به، ونرجع 

التاأخ������ر ع������ن  العمل اإىل �س������وء املوا�سالت، 

أك������رث �سفة يكرهها ال�سخ�س م�سطرب  واإن ا

خرين،  التفكري هي ا�سطراب التفكري لدى االآ

واملدر�س الك�سول ال يغف������ر لتالميذه الك�سل 

نه������م يج�سدون ال�سفة الت������ي يكرهها عن  الأ

�سق������اط اإىل التخل�س من  نف�س������ه، ويهدف االإ

ف������كار وامل�ساعر التي ت�سب������ب القلق، واإىل  االأ

أو االأخالقي اإىل  اأن يحول القل������ق الع�سابي ا

أي�رص يف التعامل معه، عن طريق  قلق واقعي ا

عملية دفاعية اأخرى جتنب الفرد االعرتاف 

بدوافع������ه اجلن�سية والعدوانية باإ�رصاره على 

خري������ن هم الذين يح������وزون مثل هذه  اأن االآ

�سغر  أنه ي�ستب������دل اخلطر االأ الدوافع، كما ا

ن�سان اأن يهرب  كرب: اإذ ميكن لالإ باخلط������ر االأ
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من خط������ر خارجي ولكن ال يهم������ه الهروب 

من خط������ر داخلي، وميكن اإ�سقاط الفرد من 

التعبري ع������ن الدوافع التي ته������دده يف هيئة 

الدفاع عن النف�������س، وكل ذلك مما يخف�س 

القلق الذي ن�سعر ب������ه، ويجعلنا نتخفف من 

دوافعن������ا البغي�سة، ويعمينا عن روؤية عيوبنا 

أنف�سنا كما هي يف الواقع، ولذا  ونقائ�سن������ا وا

فهو حيلة خداعية.

التثبي������ت  مفهوم������ي  اإن  النكو����س:   -4

والنكو�س مرتبطان، ويدل النكو�س، يف منو 

ال�سخ�سي������ة على عودة الفرد اإىل مدد زمنية 

من منّوه قد جتاوزها، وذلك ال يعني اأن ثمة 

بال�������رصورة ظهورا جدي������دا لت�رصف قدمي، 

آليات دفاع  بكر من ا فالنكو�س هو ال�سكل االأ

نا، كلما بحث الفرد عن الهروب من واقع  االأ

ي�سعب احتماله وهو عودة اإىل ال�سلوك الذي 

كان منا�سب������ا ملرحلة مبكرة من النمو، اأو هو 

تقهق������ر الن�ساط النف�س������ي اإىل مرحلة �سابقة 

من مراحل تطور الليبيدو، ويف هذه املرحلة 

خ������رون م�ستعدين لتقدمي امل�ساعدة،  يكون االآ

م������ان ويحدث النكو�س اإن  في�سعر الفرد باالأ

واجه الفرد موقفا ع�سيبا، فاإذا به ي�ستبدل 

�ساليب الواقعية حلل املوقف طرقا فّجة  باالأ

يغلفها االنفع������ال امل�ستط وال�سياح وال�رصاخ 

�ساليب الطفلية التي ال حتل  وغري ذلك من االأ

م�سكلة وال تراأب �سدعا، وكالطفل الذي ولد 

�رصة يعود اإىل  ل������ه اأخ جديد ي�سبح مرك������ز االأ

م�س اأ�سابع������ه ويق�سم اأظافره، ويتبول على 

نف�س������ه بعد اأن يكون ق������د انتهى من كل ذلك 

ومن من������اذج النكو�س اأي�سا، ال�سخ�س الذي 

أو يغرق يف  فقد وظيفته فقد يدمن اخلمر، ا

أو الن������وم وكالزوجة ال�سابة  اأح������الم اليقظة ا

التي تواجه �سعوبات مع زوجها فتذهب اإىل 

بيت والديها حيث جت������د الرعاية واحلماية 

والراح������ة والهدف م������ن النكو�س اأن يح�سل 

الفرد على امل�ساع������دة يف مواجهة احلوادث 

ال�سدمي������ة، ويتيح النكو�������س للفرد خال�سا 

موؤقت������ا من القلق ال������ذي ت�سببه امل�سكلة التي 

يواجهه������ا وم������ن مظاهر ال�������رصاخ والنحيب 

والتمار�س والغرية الطفلية واحل�سد والعناد 

واحلنني اإىل املا�سي والبكاء على االأطالل. 

والعالقة وثيقة ب������ني التثبيت والنكو�س 

اإذ يت�سم������ن النكو�س وج������ود نقط يف تطور 

�سباع الغريزي، وت�سمى  الفرد ثبت عندها االإ

�سباع حماال  بنقط التثبيت، وكلم������ا اأ�سبح االإ

عل������ى عاد الف������رد اإىل هذه  يف امل�ست������وى االأ

النقط كما يت�سم������ن النكو�س وجود حرمان 

�سباع م�سوؤول عن ارتداد الليبيدو اإىل  من االإ
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مراحله ال�سابقة الت������ي حتقق للفرد اإ�سباعا 

نكو�سيا.

تقب������ل  ه������و  العك�س���ي:  التكوي���ن   -5

فكار  أن������واع ال�سلوك املخالفة الأ االجتاهات وا

ال�سخ�س احلقيقية وم�ساعره، اإنه حماولة ال 

�سعورية للتمويه على دافع بغي�س باأن يظهر 

ال�سخ�������س عل������ى عك�س ما يبط������ن، كالطفل 

الذي يرف�س العطف، وهو يحن ب�سدة اإليه، 

أو ك�سخ�س  ومن يهاجم اخلرافات ويوؤمن بها، ا

يكره اآخر فيغدق احلب عليه، ورجل ينجذب 

أة ب�س������دة ولكن������ه يخ������اف اأن يفقد  اإىل ام������را

ا�ستقالله وحريت������ه، في�سبح عدوانياً عندما 

يقابلها، وتهدف ه������ذه احليلة الدفاعية اإىل 

فكار وامل�ساعر الت������ي تثري القلق،  اإخف������اء االأ

أنه  والعملية التي يقوم بها التكوين العك�سي ا

يخفي امل�ساعر ال�سلبي������ة )كالغ�سب والكره( 

وي�س������ع قناعا عليه������ا من م�ساع������ر اإيجابية 

)كاحل������ب والعاطف������ة( ولكن������ه اأحيانا يخفي 

م�ساع������ر اإيجابي������ة مب�ساع������ر �سلبية، وميكن 

متيي������ز التكوين العك�س������ي –بوجه عام– عن 

وىل تت�سم  مينة يف اأن االأ امل�ساعر ال�سادقة االأ

باملبالغة الزائدة والطابع القهري.

نا يتماهى بها  آلية دفاع لالأ 6- التوحد: ا

الفرد ملواجهة خطٍر خارجي، فالطفل الذي 

أباه، والتلميذ ال������ذي يخاف معلمه،  يخ�سى ا

ميكنهم������ا اأن يقل�سا قلقهم������ا، اإذ  يتماهيان 

بهما، وه������ذا التماهي له دور مهم يف تكوين 

نا العليا، هو  ال�سخ�سية، وي�سهم يف تكّون االأ

متثل �سخ�س �سمة م������ن �سمات �سخ�س اآخر 

خرية من مكونات �سخ�سيته مندجمة  ويجعل االأ

فيها اأي اإن ال�سخ�س يتعلم دون ال�سعور منه 

اأن يخف�س التوتر لديه ب�سياغة �سلوكه على 

غرار �سلوك �سخ�س اآخر كان يقلد الفرد دون 

أ�ست������اذ يعجب به ويحاكي  اأن ي�سعر حركات ا

لق������اء واملناق�س������ة والتعامل  طريقت������ه يف االإ

ن�س������ان لنماذج اأكرث  خري������ن، ومييل االإ مع االآ

جناح������ا منه، فيتوحد ب�سخ�������س  اآخر يتمتع 

بها هو حمروم من������ه كتوحد الفتاة املحرومة 

ب�سخ�سي������ة ممثلة �سهرية تعج������ب بها وتعلق 

التلميذ املتخلف يف مادة مبدر�س هذه املادة، 

أ�سه، فاإن  وتوحد الرجل مبهنته اأو مب�سقط را

التوحد عملي������ة ال�سعورية  بعيدة املدى ذات 

نتائج دائمة يكت�سب بها ال�سخ�س خ�سائ�س 

�سخ�������س اآخر تربط������ه به رواب������ط انفعالية 

قوية، وميكن اأن يتوح������د الفرد باحليوانات 

فكار  نظمة واالأ وال�سخ�سيات اخليالي������ة واالأ

املج������ردة واملو�سوع������ات غ������ري احلي������ة هذا 

دميني بطبيع������ة احلال اأفرادا  ف�سال عن االآ
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م يف املق������ام  ب واالأ وجماع������ات وخا�س������ة االأ

ول، وميي������ز التحلي������ل النف�سي بني نوعني  االأ

ويل الذي يحدث يف ال�سهور  من التوح������د االأ

وىل من مراح������ل منو الطفل،  وال�سن������وات االأ

فيتوح������د الطف������ل بوالديه، وله������ذه العملية 

على، اأما  ن������ا االأ اأهمي������ة ق�سوى يف تكوين االأ

التوحد الثانوي فهو يحدث فيما بعد، ويكون 

مل وهو  الدافع اإلي������ه خف�س التوتر وجتنب االأ

آنا  هن������ا حيلة دفاعية ومثال اأخري ما ن�سميه ا

فرويد  التوحد باملعتدي حيث ي�سيطر الفرد 

على خماوفه من املعتدي بالتوحد به. 

�سلي  7- النق���ل: عندما يعاق املو�سوع االأ

للغريزة، فال يح�سل الفرد عليه فاإن �سحنة 

جديدة تتكون جتعل الفرد يبحث عن مو�سوع 

�سلي  اآخر، باأن تنتقل الطاقة من املو�سوع االأ

اإىل اجلديد مما يخف�س التوتر لدى الكائن 

الع�س������وي، واإذا اأعي������ق الطريق اإىل املو�سوع 

أي�ساً، فاإن النقل ي�ستمر حتى يجد  اجلدي������د ا

الفرد متنف�سا لتوتره، وهكذا حتى يتم العثور 

على مو�سوع يحق������ق خف�ساً للتوتر، وخالل 

آخ������ر تتطور  ه������ذا النقل من مو�س������وع اإىل ا

ال�سخ�سية، ويعرف النقل باأنه عملية نف�سية 

أو  ال�سعورية تنح�رص يف زحزحة دافع معني ا

�سيل اإىل مو�سوع  انفعال ما من مو�سوعه االأ

بدي������ل، ويق������وم النقل بدور مه������م يف كل من 

الو�سوا�������س القهري واخل������وف ال�ساذ، وذلك 

للتحكم يف القلق املر�سي، واحلالة النموذجية 

هنا هي حالة الطفل هانز الذي كان يخاف 

خوفاً مر�سياً من ع�سة احل�سان، وكيف اأن 

خوفه هذا انفعال منقول من �سخ�س الوالد 

كما يتخيله الطف������ل ال �سعورياً اأي من حيث 

أنه يهدد الطفل بالق�س������اء لرغبته املحرمة  ا

وديبي اإىل احليوان  م وفقا للموقف االأ يف االأ

مو�سع اخل������وف ويعتقد فرويد اأن احل�سارة 

ن�سان قام بتحويل الطاقة من  ن االإ تطورت الأ

اختيار »املو�سوعات البدائية اإىل ال�سعي نحو 

املو�سوعات املعقول������ة اجتماعيا، الذي ينتج 

أو  اإجنازات اجتماعي������ة وح�سارية الت�سامي ا

نا الدافع الغريزي،  عالء، وفي������ه يتقبل االأ االإ

�سلي اإىل  نه حول طاقته من مو�سوعه االأ والأ

مو�س������وع بديل ذي قيمة ثقافية واجتماعية، 

مثال حالة ليون������اردو دافن�سي الذي ت�سامى 

برغبته يف حاالت حميمة باأمه التي انف�سل 

أب������دع يف الفن ور�سم  عنه������ا يف �س������ن مبكر فا

�سوراً تناظرها. 

8- التربي���ر: هو تعلي������ل ال�سلوك باأ�سباب 

تبدو منطقي������ة، ولكنها انفعالية يف احلقيقة 

أ�سباب تبدو معقولة ملا ي�سدر  اأو هي انتحال ا
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أو تقدمي اأعذار  عن الفرد من �سلوك خاطئ ا

أنها مقنع������ة، ولكنها لي�ست  خري������ن ا يهياأ لالآ

�سباب احلقيقة كتربير كراهيتها ل�سخ�س  االأ

ن������ه �سيرِّئ اخلل������ق، وقد يك������ون �سبب ذلك 
أ با

أق������وى، وقد نربز ف�سلنا يف  أو ا أنه اأجنح منا ا ا

الو�سول اإىل هدف مع������ني باأنه لي�س جديراً 

أ�سلوب العنب  ننا نكرهه ا أو الأ بال�سع������ي نحوه ا

أ�سلوب  احل�رصم وعلى العك�س من ذلك جند ا

الليم������ون احللو وفيه يتم قب������ول الواقع املر 

أنه  أو ا م������ور ا أنه خري االأ والر�س������ا به بحج������ة ا

اأف�سل ما ميكن الو�سول اإليه وذلك بدالً من  

اأن يبذل الفرد جه������دا لتغيري حاله والتربير 

حماولة حلل م�سكلة خلقية غالباً، حتى نرى 

اال�ستكانة توا�سعا، والتواكل توكال، والتبذير 

كرم������ا، واحلر�س بخ������ال، واملج������ون مرحا، 

والفو�سى حرية، والقع������ود قناعة، والق�سوة 

حزما.

فالتربير اإذاً حيلة، يلجا اإليها كل مق�رص 

أو فا�سل اأو معتد اأو عاجز اأو خمطئ، ويجب  ا

خري  التميي������ز بني التربير والك������ذب، ففي االأ

يدرك الفرد ال�سب������ب احلقيقي لف�سله لكنه 

يتعم������د التحري������ف، فهو حماول������ة مق�سودة 

خل������داع الغري ال ت�سمن خ������داع الذات، على 

ول،  حني اأن التربير خداع للذات يف املقام االأ

ن������ا اإىل حالة ارتياح عن 
وظيفت������ه اإي�سال االأ

طريق خداعها. 

9- التعوي�س: التعوي�س هو تكّيف ع�سو 

آخ������ر، فالعميان لهم  وتعوي�س������ه بنمو ع�سو ا

�سمع مرهف،وح�سا�سية مل�سية ق�سوى )يروي 

الدكت������ور كيلهولز حالة فت������اة عان�س بوغتت 

يف حجرتها، بع������د اأن �رصقت عجال وخباأته 

يف اإ�سطبله������ا، وحني كانت حت������اول اأن تبيعه 

اإىل ج������زار، وعندما ُفت�س بيته������ا، وجد فيه 

بنط������االن ع�سكري������ان، وكي�س م������ن ال�سكاكر 

أي�ساً، وف�رّص الدكتور هذه  كانت قد �رصقت������ه ا

أنها تعوي�س عن رغبة جن�سية غري  ال�رصقات ا

م�سبعة، فالثور والبنط������االن متثل الرجولة، 

نها مل  مل الأ أة اخلائب������ة االأ بالن�سب������ة لهذه املرا

 
)5(

تتزوج، وكي�س ال�سكاكر ميثل احلنان (.

التعوي�������س ه������و الظهور ب�سف������ة معينة 

بق�سد تغطية �سفة اأخ������رى ومن املتوقع اأن 

تكون ال�سف������ة التي يظهر الف������رد بها �سفة 

ح�سنة حمببة على ح������ني اأن ال�سفة امل�سترتة 

غري مقبولة وحتدث ع������ادة مبالغة واإ�رصاف 

وتكلف يف ال�سفة الظاهرة مثال ذلك الطفل 

أبوه �رصبا مربحا ولكن الطفل  الذي ي�رصبه ا

ب ويبالغ يف العادة على  يف حاجة اإىل هذا االأ

أباه ومن ثم يكبت كراهيته  اأن يح������ب الطفل ا
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له ويبالغ يف حبه ويعو�س عن هذه الكراهية 

ويغطيه������ا ولذلك ي�سك بع�������س النا�س فيما 

أو اأدب  يب������دو على غريهم من ك������رم حامتي ا

أو غ������رور يخفي �سعفا،  أو ورع �سديد ا ج������م ا

�سارة اإىل حاالت  ومن ناحية اأخرى جتدر االإ

التعوي�������س الناج������ح عن نق�������س معني فقد 

دب الرفيع  كب������ت، وهو كفيف الكثري م������ن االأ

أل������ف بيتهوفن �سيمفونيات������ه الرائعة بينما  وا

كان ي������زداد �سمماً يوماً بعد يوم وطه ح�سني 

الذي اأ�سيب بالعمى يف �سن الرابعة، وهيلني 

كيلر التي اأ�سيبت بالعمى وال�سمم وهي يف 

الثاني������ة من عمرها، ث������م اأ�سبحت بعد ذلك 

موؤلفة �سهرية، ودميو�ستني اخلطيب والزعيم 

ال�سيا�سي اليون������اين ال�سهري الذي كان يعاين 

يف طفولته من عيوب النطق، وكذلك نابليون 

أراد  أراد اأن يغطي ق�رص قامته باالأجماد التي ا ا

ويف ح������االت كثرية قد توؤدي اجلهود املبذولة 

لتعوي�س النق�س اإىل تنمية قدرات كامنة كما 

يزيد العمى من قدرة الفرد اإىل  اللم�س.

ليات  و�سفوة القول نرى من خالل تلك االآ

النف�سية مبا ت�سمى احليل النف�سية هي التي 

ن�س������ان يتجاوز بع�������س املع�سالت  جتع������ل االإ

الت������ي تعرت�س������ه يف هذه احلي������اة، وحتد من 

ن�ساط������ه قد يكون يف ه������ذه املعيقات ما هو 

أو يكون امل�سدر  داخلي وذات من�س������اأ نف�سي ا

أو البيئة، وهنا تتفاوت  هو الواقع املحي������ط ا

قدرات واإمكانيات كل فرد على حده.

الت�سخي�������س لتلك الدواف������ع وامليول  اإن 

ومعرفة تلك احليل النف�سية التي يقوم عليها، 

هي ت�سب يف معرفة معاجلتها وجتاوز تلك 

ن�سان  ال�سغوطات النف�سية التي يواجهها االإ

لكي ي�سبح متوازنا وفاعال ومنظما حلياته 

النف�سي������ة واالجتماعية وق������ادراً على جتاوز 

كل م������ا يعرت�سه من مواجه������ات �سواء كانت 

أو من�ساأ خارجي، وتظل  ذات من�ساأ داخل������ي ا

ن�سان يف جميع  اخل�سائ�س امل�ستجمعة يف االإ

كرب. مراحل حياته قد انطوى فيه العامل االأ

املعجم املو�سوعي يف علم النف�س- املجلد /6 /- �س: 2696.   -1

املعجم املو�سوعي يف علم النف�س- املجلد /4 /- �س: 1916.   -2

اأ�سول ال�سحة النف�سية- �س: 311.   -3

املعجم املو�سوعي يف علم النف�س- املجلد /5 /- �س: 2118.   -4

املعجم املو�سوعي يف علم النف�س- املجلد /2/ - �س: 659.  -5
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أدباء، �إعالميون،  أنهم موهوبون، � أنا�س تتعرف عليهم، م�صادفة، فتجد � ثمة �

ديبة  �أكرث ممن ينت�رشون يف �حلياة �لعامة، بكثافة، وطبل وزمر، ومن هوؤلء �لأ

كادميي������ة �لبارزة �لدكتورة رغد�ء ماردين������ي، �لتي تن�صط يف  عالمي������ة و�لأ و�لإ

عالم ب�صمت. دب و�لإ �لأ

�صدر للدكتورة رغد�ء عدة كتب، �أهمها كتاب �أكادميي �أول عن �ل�صاعر�ت 

�لن�ص������اء يف �جلاهلية، وكتاب �صخم ه������و »�ملناظر�ت �خليالية يف �أدب �مل�رشق 

❁❁

ò
اأديب وقا�س �سوري

رغداء مارديني:

اأدب واإعالم وكتب ب�صمت

�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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ندل�س« الذي نالت ب�شببه �شهادة  واملغرب والأ

دب، لك������ن حياتها مل توقفها  الدكتوراه يف الأ

دب وحده، بل عل������ى ن�شاطات فنية  عل������ى الأ

واجتماعي������ة، �شتتجل������ى يف كت������اب جديد ل 

أنه يتحدث عن  تف�شح عنه، وقد اكت�شفن������ا ا

رائدة ن�شائية بارزة.

اإن������ه ي�������رين اأن اأحاور يف ه������ذا العدد 

الدكتورة رغداء مارديني.

❁    ❁    ❁

املولد والن�س�أة والدرا�سة

• عمل وال������دي يف �شلك ال������درك �شابقاً 
)ال�رطة حالياً( ترك لولدتي حرية انطالق 

وىل يف مي������دان متنقل، ابتداأ يف  �شيحتها الأ

منطقة �شلمية التابعة ملدينة حماة.. ومن ثم 

بداأت رحلة الوعي تت�شكل يف فرتات انتقاله 

هم  خر، وكانت املحطة الأ من مركز مدينة لآ

تلك الت������ي ق�شيت فيها املرحل������ة البتدائية 

ثرية،حيث  وىل يف منطقة ب�رى ال�شام الأ الأ

ث������ار الروماني������ة حتمل يف  كانت �ش������ورة الآ

ي������ام الغابرة الدالة على  بواطنها ق�ش�س الأ

ح�ش������ارات تعاقبت على ه������ذه املدينة التي 

تكاد ل ترف������ع حجراً واحداً منه������ا اإل ترى 

أك������ن اأفهمها  أثرية مل ا م�شك������وكات، ونقو�ش������اً ا

أنن������ي ع�شت على  بداي������ة، ولكن������ي اأح�ش�شت ا

�شاطري،  خمزونه������ا، وخم������زون الكثري م������ن الأ

�ساطري التي �رصبت  واحلقائق التاريخية.. االأ

وىل مما جتلى من حكاية )�رصير  درو�سه������ا االأ

بن������ت امللك( الذي كان اأهايل ب�رصى يق�سون 

في������ه حكاية بنت امللك ال�سهرية التي بنى لها 

والدها مكاناً مرتفعاً عالياً خوفاً عليها، لكن 

ي������د املنون طالتها يف �سلة عنب حيث ت�سللت 

أو تلك احلقائق  العقارب اإليها ولدغته������ا.. ا

التاريخية الت������ي جتلت بدير الراهب بحريا، 

وم������ربك الناقة.. وفيها حكاي������ة النبي �سلى 

اهلل علي������ه و�سل������م- يف زيارت������ه للمنطقة يف 

جتارة اإىل بالد ال�سام. 

اأعتقد اأن خمزون ه������ذه املنطقة الرتاثي 

مبا حوته من غنى، اأعطى ملخيلتي اأفقاً قلما 

يناله غريي من النا�سئة.

- ه���ل ه���ي �س���دفة اجتاه���ك اإىل ه���ذا 

الن���وع من التاأليف، اأم اأنه نتيجة درا�س���تك 

ولية؟ االأ

دبي الرتاثي،  • مل يكن اجتاهي للبحث االأ
�سدفة بحد ذاته، فقد اأثرت درا�ستي والبيئة 

ولية التي ع�سته������ا قبل انتقايل اإىل مدينة  االأ

دم�س������ق نهائياً، على تفكريي.. و�ساعد بذلك 

دب العرب������ي الت������ي كنت  درا�ست������ي مل������ادة االأ

أدباً، وال اأحبها نح������واً و�رصفاً، ملا  اأع�سقه������ا ا

حوته م������ن م�سائل نحوية معقدة، كنت دائماً 

مر ال������ذي قمت به مع  اأمتن������ى تب�سيطها، االأ

أثناء تدري�سي لهذه املادة املهمة يف  طالباتي ا
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مدر�سة دار ال�سالم بدم�س������ق.. ولكن عملي 

عالمي مل يرتك يل حري������ة اخليار بالبقاء  االإ

أبواب  يف مي������دان التدري�س.. فاجته������ت اإىل ا

أو�سع يف  نها تعط������ي اأفقاً اأرحب وا عالم الأ االإ

التعامل مع العامل والف�ساء اخلارجي.

- ل���ك اجتاه خمتلف بالن�س���بة للبحوث 

دبي، اأو البحث  �س���واء يف امليدان البحثي االأ

عامي.. االإ

ما نوع الّدرا�سات يف كا النوعني.. وملاذا 

عامي���ة اإذا  ه���ذا االهتم���ام بالدرا�س���ات االإ

دبية هو  عرفنا اأن اهتمامك بالدرا�سات االأ

جزء من بحثك العلمي؟

- �سوؤال������ك ع������ن البحث������ني يف اجتاهي: 

عالمي.. دبي واالإ االأ

دبي دوره  قد يكون الجت������اه البح������ث االأ

نه جزء  الكب������ري فيما ظهر م������ن نت������اج يل الأ

أ م������ن درا�ستي الت������ي اأمتمت فيها  ال يتج������زا

عالمي،  املاج�ست������ري، ومن ثم الدكتوراه.. واالإ

عالم،  ج������اء و�سعاً طبيعياً ملمار�ستي مهنة االإ

ين باحث������ة اأكادميية ف������كان من الطبيعي  والأ

أ�سلوبي يف البحث العلمي  أي�ساً اأن ي�سق������ط ا ا

عالم������ي ببح������وث تعتمد  دب������ي عل������ى االإ االأ

أو  املنهجية والدقة العلمية يف طرح املعلومة ا

مناق�سة الفكرة.

لفات التي �س���درت لك، مع  - ما ه���ي املوؤ

اإ�ساءات حولها؟

• موؤلفاتي التي �س������درت عن دار الفكر 
التي اأعتز بتبنيها كتبي، فقد �سدر عام 2002 

يف موؤمتر الن�ساء �سقائق الرجال، اأول بحث 

اأكادمي������ي يل وهو حول ال�ساع������رات الن�ساء 

يف اجلاهلي������ة بعنوان »�سواع������ر اجلاهلية«، 

هوؤالء ال�ساع������رات اللواتي مل يكتب تاريخهن 

أربع و�ستني  بع������د، وقد بلغن يف بحثي حوايل ا

أو  �ساع������رة، ممن كان لهن بع�س املقطوعات ا

بيات، وحر�ست على جمع �سعرهن الذي  االأ

�سعه بني يدي القارئ  مل يجمع، وحققت������ه، الأ

بدرا�س������ة نقدية منهجية لل������ذي ال يعرف اأن 

هن������اك ن�س������اء يف التاري������خ العرب������ي القدمي 

املو�سوف )باجلاهل������ي(، كان لهن ال�سبق يف 

بداع، واتخاذ القرار، وكن �سيدات القبائل،  االإ

وحمر�س������ات وموؤث������رات يف جم������رى احلياة 

االجتماعية يف الع�رص اجلاهلي، وما تاله.. 

أنهن ك������ن يبنني ق�سيدتهن على  اإ�سافة اإىل ا

منهج املقطعات ولي�س على املنهج التقليدي 

يف الق�سي������دة اجلاهلية.. ذلك اأن الق�سيدة 

أبيات قليلة ن�سبياً،  عندهن كانت تتاألف من ا

وتعالج مو�سوعاً واحداً فح�سب هو الرثاء اأو 

أو التحري�س على القتال وما  أو الثاأر ا الهجاء ا

اإلي������ه. وال�سبب يف اتخاذ هذا املنهج اأن �سعر 

الن�ساء كان يف الغالب وليد ا�ستجابات �رصيعة 



رغد�ء مارديني: �أدب و�إعالم وكتب ب�صمت

333 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

حداث الطارئة التي حتتاج ال�ساعرة  تتاأثر باالأ

فيه������ا اإىل التعبري عنها مبا�رصة، وهذا جعلها 

أبياتاً قليلة للتعبري عن هذا احلدث..  تقول ا

مثال قول هند بنت اخل�س يف الغزل:

اأ�����س����م ك��غ�����س��ن ال����ب����ان ج���ع���د م��رج��ل

���س��غ��ف��ت ب����ه ل����و ك�����ان ���س��ي��ئ��ا م���دان���ي���ا

ك��ري��ق��ه ك���ن���ت ذق�����ت  اإن  اأب������ي  ث��ك��ل��ت 

����س���اف���ا وال ع���ذب���ا م����ن امل������اء ���س��اف��ي��ا

واأق�������������س������م ل������و خ��������ريت ب������ني ف����راق����ه

وب��ني اأب��ي الخ��رتت اأن ال اأب��ا ل��ي��ا.. اإل��خ

ولعل معرفتي باإبداع هوؤالء الن�سوة، هياأ 

يل �������رصورة االهتم������ام الكبري به������ن وتراجم 

حياته������ن، حت������ى اإن تقدمي الناق������د امل�رصي 

الراح������ل عز الدين اإ�سماعي������ل، يف قوله عن 

الكتاب )اأول الغي������ث.. غيث(، ومطالبته يل 

مبتابع������ة كتابة �سف������ر الن�س������اء املبدعات يف 

دب������ي العربي، حّملن������ي م�سوؤولية  التاريخ االأ

أك������رب.. م������ن تلك الت������ي قدمتها ب������ني دّفتي  ا

ن بطبعته  هذا الكتاب الهام ال������ذي ظهر االآ

الثانية.

اأما كتابي املعنون ب�»املناظرات اخليالية 

ندل�س« فقد  يف اأدب امل�������رصق واملغ������رب واالأ

در�س������ت في������ه ذاك الن������وع م������ن املناظرات 

أو  اخلي������ايل منها ولي�س الواقعي )العقائدي، ا

أو االجتماعي( الذي يقوم عادة بني  الديني، ا

�سخ�سني.. واإمنا اخليايل الذي يقدم جممل 

خالقية وي�سلط ال�سوء  املعلومات الدينية واالأ

على املثالب االجتماعي������ة، وعالقة ال�سلطة 

ف������راد والكتاب واملبدعني، ولكن يف اإطار  باالأ

خيايل، كاأن ت������رى حواراً بني ال�سيف والقلم، 

مبا يعنيه ذاك ال�رصاع بني اجلند والكّتاب.. 

زهار،  ب������ني االأ أو م�ساحن������ات ومفاخ������رات  ا

ويح�������رصين مثاًل ذاك ال�رصاع الذي دار بني 

زاهري، يف املقامة الوردية  أنواع من االأ �سبعة ا

الت������ي كتبها ال�سيوطي �سي������خ كار املناظرات 

ح������ق بال�سيادة زهر  والت������ي انتهى فيها اأن االأ

)الفاغية- زهر احلن������اء( التي و�سفها �سيد 

املر�سلني باأنها جمم������ع الفوائد و�سيد ريحان 

اجلنة. واملناظرة تر�س������د يف حقيقتها ذاك 

ال�رصاع على احلكم بني قادة املماليك، وقد 
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رمز ال�سيوطي اإىل اختياره زهر احلناء ليقول 

أ�سا�س اختيار احلاكم يجب اأن يكون على  اإن ا

زاهري  أ�سا�������س ديني وق������د جلاأ للرتمي������ز باالأ ا

خوفاً من البط�س وال�سغ������ط الفكري الذي 

دباء يف الع�رص اململوكي.. ومثل هذه  عاناه االأ

مثلة الع�رصات التي تعك�س حال املجتمعات  االأ

يف ظل احلكام..

وقد دعم������ت الكتاب مبلخ�س������ات باأربع 

نكليزي������ة، الفرن�سي������ة، الرو�سية،  لغ������ات: االإ

�سباني������ة.. حت������ى يكون متواف������راً بفكرته  االإ

نني اأزعم  ومو�سوع������ه يف جامعات الع������امل، الأ

أو يبحث مبو�سوعه  اأن البح������ث بكٌر ويطرق ا

دب العربي.. مبا  ول مرة عل������ى م�ستوى االأ الأ

يقدم������ه من كنوز املخطوط������ات التي اعتمد 

أقبي������ة املكتبات  عليها، وكان������ت مركونة يف ا

ياأكلها الغبار.

- اأعرف اأن لك ن�ساطًا كبريًا يف الندوات 

مت���رات الدولي���ة، فه���ا عرفتن���ا به���ذا  واملوؤ

الدور الذي قمت به.

• ن�ساطي يف الندوات واملوؤمترات الدولية 
خر  متحور �سم������ن ثالثة مو�سوعات، كان االآ

أنني  أولها، ا أنفع باحلديث به������ا، ا أنني ا ي������رى ا

دب العربي،  دار�س������ة اأكادميية يف مي������دان االأ

أنني اإعالمية اأكادميية، وهذا ما جعل  ثانياً، ا

البع�������س يبحث عن �س������وت اإعالمي ن�سائي 

أة يف املحاف������ل الدولية، وكان منها  ميثل املرا

قليمي املنعق������د يف بريوت  مثاًل املوؤمت������ر االإ

)ع�رص �سنوات ما بعد بكني(.

والثالث، هو اهتمامي ال�سديد وهوايتي 

للم�������رصح وال�سينما، ال������ذي اأهلني للح�سور 

والتواج������د يف مهرجان������ات ون������دوات هذين 

امليدان������ني والتعرف من خاللهما على �سناع 

امل�������رصح وال�سينما، ما فت������ح يل اأفقاً معرفياً 

دب الذي يكون  اآخر مل يبتع������د بجن�سه عن االأ

نه  حم������وراً متقدماً عن امل�������رصح وال�سينما، الأ

�سلوب  قد ي�سكل مادتهما املكتوبة، ولكن باالأ

أو امل�رصحي. ال�سينمائي، ا

- نعلم اأنك حمررة نا�س���طة من حمررات 

الق�س���م الثقايف يف جري���دة ت�رصين، فكيف 

وعمل���ك  عام���ي  االإ عمل���ك  ب���ني  توفق���ني 

دبي؟ البحثي االأ

عالمي  • م�ساألة التوفيق ب������ني العمل االإ
عالم  ن االإ والبحثي، م�ساألة �سعبة ج������داً، الأ

اأحيان������اً له �سورة خمتلف������ة متاماً عن البحث 

يدخل يف اإطار الزاوية 
ً
كادميي، فهو اأحيانا  االأ

التي تعتمد املخ������زون املعريف )وهنا تتقاطع 

م������ع املعرفة العامة للبحوث(، ويدخل اأحياناً 

يف ب������اب التغطية ال�سحفي������ة، اأو اخلربية.. 

وهنا يبتعد عن الن�ساط البحثي.. مبا يرتك 

الباح������ث يف حرية، ويطالبه باأن يتمتع بقدرة 

كبرية لتولي������ف )ذهنه( بهذين االجتاهني كل 

على حدة حيناً، وبتقاطع بينهما حيناً اآخر.
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ولكن������ي واحلمد هلل، اأمتتع بهذه القدرة، 

نني اأمار�سه������ا يومياً، وقد  أ�ستفي������د منها الأ وا

عالمية،  ت�ساعد كث������رياً يف ارتقاء امل������ادة االإ

نظراً ملا تذيل به م������ن خمزون معريف متنوع 

البيان������ات، طبعاً ح�سب الزاوي������ة والقراءات 

حولها.

امل����رصح  بق�س���ايا  دوؤوب  اهتم���ام  ل���ك   -

والفن���ون عام���ة، فه���ل  وال�س���ينما خا�س���ة، 

ميكن اإعطاءنا فكرة عن هذا االهتمام؟

• ذكرت ل������ك اأعاله اهتمام������ي بامل�رصح 
أ�سبح  وال�سينما، وقلت اإن هذه هواية، جعلتني ا

يف اآفاق الفنون عامة.. ورمبا لعملي بالق�سم 

الثقايف دور اأكيد يف هذه الهواية وتنميتها.. 

أتوج������ه للعمل يف  فقد ب������داأت معي قبل اأن ا

ن�رصات ال�سينما يف مهرجان دم�سق ال�سينمائي 

أو  ن، �سواء كمحررة ا قبل ع�رصين عاماً من االآ

أو ذاك العمل الذي  مدي������رة حترير فيه������ا.. ا

فالم ال�سينمائية( الذي  مار�سته يف )رقابة االأ

فالم ال�سينمائية يف  اأطلعني عل������ى اأحدث االأ

الوطن العربي والع������امل.. وعرفت من خالله 

اأعمال مق�������س الرقابة يف ثالوث حمرم هو: 

)الدين، واجلن�س وال�سيا�سة(.

مع������رتك  دخ������ويل  يف  م������ر  االأ وكذل������ك 

اللجان اخلا�سة يف امل�رصح )من قراءة الن�س 

امل�رصحي(، و�س������والً اإىل دخويل ميدان جلان 

التحكيم الت������ي كان اآخرها، وجودي ك�سورية 

وحيدة يف ع�سوية جلنة حتكيم اأبي القا�سم 

ال�سابي للن�س امل�رصحي التي اأقيمت موؤخراً 

يف تون�س ومل تعلن نتائجها بعد.

- �س���معت عن اإعدادك لكتاب هام، ملاذا 

تتكتم���ني على مو�س���وعه.. وا�س���مه.. وهل 

ميك���ن اإعط���اء ق���ّراء املعرف���ة ملحة �س���غرية 

عنه؟ 

أراه هاماً جداً  أنني اأعّد لكتاب ا • �سحيح ا
نه يك�سف  يف تاريخ الرائ������دات ال�سوريات، الأ

عن حدث هام وكب������ري يقلب حياة �سخ�سية، 

وي�سيف اإىل معلومات النا�س الذين يعرفون 

الكثري عنه������ا، معلومات اإ�سافي������ة هامة يف 

تاريخه������ا، وطبعاً هذا يعتم������د مبجمله على 

البح������ث والك�س������ف والعم������ل بج������د يف باب 

نكليزي������ة( وتبيان دقة  املقارنة اللغوي������ة )االإ

املعلومات التي �ساأطرحها قريباً.. واعذرين 

ت������رك للقارئ مالمح الت�سوي������ق يف متابعة  الأ

ما �ساأ�سدره يف عامل ه������ذه ال�سخ�سية، التي 

أنه �سيكون موؤثراً، وم�سيفاً..  اأعتقد جازمة ا

وقد اأ�رصك������ت معي يف املقارن������ة اللغوية بني 

االنكليزي والعرب������ي اإحدى ال�سديقات التي 

تتمتع باأفق وا�سع.

- هناك ع�رصات من يقدمون بحوثًا يف 

ال�س���احة الثقافية، واأنت كباحث���ة ما راأيك 

مب���ن يدعي هذه البح���وث من حيث الدقة 

جادة /االدعاء الثقايف/. واالإ
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• ال�س������ك اأن ع�رصات البح������وث املقدمة 
يف ال�ساح������ة الثقافية، تاأخذ قيمتها من دقة 

أو املو�سوعات  أو الباحث حوله������ا ا �ساحبها ا

عالمي  التي تطرح، لكني ومن خالل عملي االإ

كادمي������ي الدقي������ق، �سعرت اأن  والبحث������ي االأ

الكثريين ممن يدع������ون البحث، والت�سميات 

ال يخجلون يف هذا، واحل������ق بالنتيجة لي�س 

عليه������م، واإمنا على من ي�س������َوّق لهم نتاجهم، 

أ�سماءهم بها.. هذا  والت�سميات التي يذيلون ا

عدا عن البحوث التي تراها وقد كتبت دون 

منهجية وتدقيق، وتالح������ق مو�سة ال�سوق.. 

الي������وم �سنكتب عن كذا، فرتى الكتب تتهاوى 

باملو�سوع نف�سه، الي������وم كذا.. وهكذا.. واإذا 

أو كتب، ي�سب������ح حديثاً  اعرت�������س اأحده������م ا

أننا  أ�سب������اه املثقفني.. واحلقيق������ة ا يف ع������امل ا

كنا ولفرتات طويلة نفك������ر يف اإن�ساء جمعية 

ملكافحة الكتاب ال������رديء، ولكن على كرثتها 

ألغين������ا الفكرة، و�رصنا نتتب������ع الكتاب اجلاد  ا

واملتع������وب عليه لن������ربزه ونف������ي الباحث فيه 

حقه.

- اأن���ت ك�س���يدة غ���ري متزوج���ة، كان لك 

فه���ل  البحث���ي،  دب  ب���االأ االهتم���ام  ه���ذا 

تتوق���ف هذه الطفرة اإذا ما دخلت يف حياة 

م�سرتكة؟

أنني اإذا دخلت يف حياة م�سرتكة،  • ال�سك ا
أة يف  اأكون مثل زميالتي و�سديقاتي، وكل امرا

ن هذا يوؤثر فعاًل يف اإمكانية  هذا الك������ون، الأ

البحث.. من ناحية الوقت اأوالً.. واالن�سغال 

أنني  �رصة ثاني������اً.. ولن اأدع������ي ا بق�ساي������ا االأ

�ساأكون يف كامل لياقتي يف البحث العلمي اإذا 

أتقا�سم واإياه هموم املنزل  �سار هناك �رصيك ا

�������رصة.. وخا�س������ة اإذا كان ه������ذا ال�رصيك  واالأ

آراء قد تنعك�س �سلب������اً حتى على القدرة  ل������ه ا

ن الهم  أة.. الأ املتبقية يف البحث عند اأي امرا

ع������ام، والروؤي������ة هذه تطال جمي������ع الن�ساء.. 

مل، والتفه������م والتعاون وامل�ساركة  ويبقى لالأ

همية الكربى التي يجب اأن تبني  احلقيقة االأ

أة حياتها الكاملة عليه������ا.. ولي�س على  امل������را

طفرة كما تقول.

¥µ
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كتاب ال�شهر

ندل�س اإىل بيت املقد�س من االأ

اآخر الكالم

نحن وو�سائل االت�سال

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير
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ن�سان خارج �أفريقيا:  �ست مرخو موطن �لإ

ثرية يف موقع �ست  ثري������ة والتاريخية للمكت�سف������ات الأ دل������ت الدرا�سات الأ

ن�سان �سكن هذه املنطقة قبل مليون عام ما يوؤكد  مرخ������و بالالذقية على اأن الإ

آ�سية واأوروبة. ثرية يف ا اأن املوقع من اأقدم املواقع الأ

ن�سان تعود اإىل  ن املوقع ي�سم خملف������ات لالإ
وت�س������ر هذه الدرا�س������ات اإىل اأ

الع�������ر اجليولوجي الرابع وهي اأدوات حجري������ة م�سنوعة من ال�سوان على 

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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أ�������س له قب�س������ة م�ستدي������رة وحدان  �س������كل ف�

ن�س�ن يف  ع�مالن وراأ�س ح�������د ا�ستخدمه� الإ

احل�سول على طع�مه والدف�ع عن نف�سه. 

آث�ر الالذقي������ة يف ت�رصيح  وق�ل مدي������ر ا

ل�س�ن������� اإن �رصير نهر الكب������ر ال�سم�يل يعترب 

مر  اأقدم موقع للع�رص احلج������ري القدمي الأ

ثرية التي ق�م به�  ال������ذي توؤكده امل�سوح�ت الأ

آث�ر �سوريون وفرن�سيون يف ثم�نيني�ت  علم�ء ا

الق������رن امل��س������ي عندم� عرثوا عل������ى فوؤو�س 

حجرية م�سنوعة من ال�سوان بحجم قب�سة 

الي������د له� قب�سة م�ستدي������رة وحدان ع�مالن 

دوات  وراأ�س ح�������د و�سنف العلم�ء ه������ذه الأ

وىل فوؤو�س بدائية مت�آكلة  �سمن جمموعتني الأ

تغطيه� الكمخة بفعل الزمن الطويل والث�نية 

ت�سم فوؤو�س� وقواطع وحيدة الوجه وفوؤو�س� 

وىل واأف�سل  أق������ل �سخ�مة م������ن الأ بي�سوية ا

حت�سرا، م�سيف�������ً اإنَّ اللقى التي عرث عليه� 

يف �س������ت مرخو وج������دت يف امل�سطبة العلي� 

للنهر املن�سوبة اإىل م� ي�سمى ال�رصير النهري 

الراب������ع، لتوؤكد اأن منطقة �رصق املتو�سط هي 

ن�س�ن بعد اأفريقية  اأول منطقة ا�ستقر فيه� الإ

ه������م اأن احلي�ة ا�ستمرت منذ ذلك احلني  والأ

حت������ى وقتن� احل��������رص دون انقط�������ع ب�سبب 

ظ������روف احلي�������ة املالئمة للعي�������س من من�خ 

وطبيعة وغذاء.

أنه اكت�سف  آثار الالذقية ا واأو�سح مدي������ر ا

يف موق������ع بك�س������ا �سم������ايل الالذقي������ة اأدوات 

مهمة جداً ت�سب������ه اإىل حد كبري اأدوات موقع 

�ست مرخو لكنه������ا اأكرث تطوراً وقدر عمرها 

ب�سبعمئة األف �سنة وموقع الهنادي واخلاليل 

حيث عرث هناك على اأدوات تعود اإىل ثالثمئة 

أل������ف �سنة وهي اأكرث دق������ة وتقنية يف ال�سنع  ا

م������ن �سابقاتها وموقع ال�سري على �سفة النهر 

الكبري ال�سمايل حيث ع������رث فيه على اأدوات 

على  تع������ود اإىل الع�رص احلج������ري القدمي االأ

12000-35000 ق.م.

واأ�س������اف: ينتمي اأول م������ن �سكن كهوف 

الالذقي������ة عرقي������اً اإىل اإن�س������ان النياندرتال 

ن�س������ان اأقرب �س������كاًل اإىل  وق������د كان هذا االإ

ن�سان احلايل فقد كان  الغوريال من������ه اإىل االإ

ق�سري القام������ة بدين اجل�س������م ثخني العظم 

مقو�س الظهر ق�سري العنق.. وكان يعي�س يف 

املغ������اور �سمن جماعات قليل������ة العدد وكان 

طعامه النب������ات والثمر وحلم احليوان واأقام 

ول النياندرتال يف عدد من  ن�سان االأ ه������ذا االإ

مناطق ال�ساح������ل ال�سوري مبا فيها الالذقية 

أن�سب������ة حجرية هائلة ف�رصتها ال�سعوب التي  ا

أنها من �سنع العمالقة  ظهرت فيما بعد على ا

ن�سبة ال تختل������ف يف هيئة بنائها  وه������ذه االأ

ن�سب������ة املماثلة لها يف اأوروبة ما يدل  عن االأ

ول الذي �سكن ال�ساحل  ن�س������ان االأ على اأن االإ
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ال�س������وري هو من ال�سالل������ة نف�سها التي بنت 

مثيالتها يف اأوروبة.

ال�سك������ن  اأن  عل������ى  ودل������ت احلفري������ات 

ن�س������ان يف الالذقي������ة يع������ود  احل�س������اري لالإ

لف ال�ساب������ع قبل امليالد 6500 ق.م وكان  لالأ

اإن�سان������اً زراعياً �سكل م�ستوطنات كانت تزرع 

بالقم������ح وال�سعري والعد�س وكان يكمل غذاءه 

النباتي من قط������ف الثمار الربية مثل العنب 

واللوز والتني والزيت������ون وغريها مما يوجد 

يف اجلب������ال ال�ساحلية كذلك كان يعتمد على 

ى  ال�سيد الربي الذي يقوم به يف اجلبال املالأ

باأ�سجار ال�سنوبر حيث تكرث اخلنازير الربية 

والتيو�س والغ������زالن واملاعز والثريان اإ�سافة 

�سماك يف ال�سواحل. اإىل �سيد االأ

دوات الت������ي ي�ستعملها �سكان  وكان������ت االأ

امل�ستوطن������ات ال�ساحلية يف ممار�سة اأعمالهم 

ول من ال�سيلك�س  اليومية موؤلفة يف املقام االأ

وب�سيد امل�ستورد من بالد  والعظام وحجر االأ

نا�س������ول وكانت املظاه������ر الفنية الوحيدة  االأ

ختام  املعروف������ة يف ذلك احل������ني تتمثل يف االأ

امل�سنوع������ة من حج������ر اال�ستياتني ومن دمى 

جر وقد  أو االآ نادرة �سنع������ت من احلج������ارة ا

لهة  ترك لنا ه������ذا ال�سعب متثالني يرمزان الآ

اخل�س������ب اأما اأوعيتهم فكان������ت م�سنوعة -

نه مل ي�سل  رمب������ا- من مواد �رصيعة التل������ف الأ

ثار على  اإلينا �س������يء منها ويطلق علم������اء االآ

هذا الع�������رص )6500 ق.م( الع�رص احلجري 

أ�س الب�سيط قلعة  آثاره يف را احلديث وتظهر ا

مري تل نهر ح�سني �سهر  ال�رصياين روي�سة االأ

الري�س برج القبو قلعة �سالح الدين بر�سونة 

)1(
رقيق ال�سيخ حممود.

فريقية:  النيل يف ثقافات ال�سعوب االأ

ق�������رص يف جنوب م�رص  افتتح مبدينة االأ

مهرجان طيبة الثقايف الدويل الثالث، بعنوان 

فريقية«،  »الني������ل يف ثقاف������ات ال�سع������وب االأ

وذل������ك بح�س������ور ممثلني لبع�������س احتادات 

الكتاب العرب، وكت������اب اأفارقة ميثلون دول 

أريترييا، واأوغن������دا، وال�سودان،  الكام������ريون وا

وغينيا، واأجنوال، واأوغندا وغريها من الدول 

خرى. فريقية االأ االأ

وقال رئي�س املهرجان حممد �سلماوي رئي�س 

م������ني العام لالحتاد  احتاد كت������اب م�رص واالأ

دب������اء والكتاب العرب: اإن املهرجان  العام لالأ

يناق�س �سبل توطي������د العالقات الثقافية مع 

دول حو�س النيل.

مني العام  واأكد بطر�������س بطر�س غايل االأ

مم املتحدة يف ر�سالة بعث بها اإىل  �سبق لالأ االأ

امل�سارك������ني يف املهرجان اأهمية نهر النيل يف 

توثي������ق العالقات بني ال������دول التي مير بها، 

أ�س������ار فيه������ا اإىل اأن دور الثقاف������ة واملثقفني  ا

ي�سب������ق ويوؤث������ر باأكرث مم������ا تفعل������ه ال�سيا�سة 

وال�سيا�سيون... وم������ا اأحوجنا اليوم اأن يكون 
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للمثقف������ني دورهم اخل������الق يف التاأكيد على 

عظم������ة هذا النهر وعلى ق������درة �سعوبه على 

العي�������س يف �س������الم، وعلى رف�������س اأي تفرق 

خرية بني  وت�ستت، يف اإ�سارة اإىل اخلالفات االأ

م�رص وبع�������س دول منابع النيل التي تطالب 

بو�سع اتفاقيات جدي������دة حول ح�سة م�رص 

من املياه.

وعقب افتتاح املهرج������ان افتتح حمافظ 

ق�������رص معر�س������ا لل�س������ور الفوتوغرافي������ة  االأ

ق�������رص يف مئة عام« وميثل ذاكرة  عنوانه »االأ

للمدينة يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع 

أوائل القرن الع�رصي������ن ومنها �سورة  ع�������رص وا

ترج������ع لع������ام 1856 لتمثايل ممن������ون الذي 

يج�سد امللك اأمنحت������ب الثالث والد اخناتون 

ال�سهري بفرعون التوحيد و�سورة ملعبد امللكة 

حت�سب�سوت عام 1862.

و�سم املعر�س اأي�ساً �سوراً للحياة اليومية 

ق�رص يف تلك الفرتة و�سورة اأحد  للنا�س يف االأ

أنه »املكت�سف  أ�سفلها ا العمال امل�رصيني كتب ا

ول ملقربة توت عنخ اأمون 1922« التي مول  االأ

اكت�سافها اللورد كارنافون ومتكن الربيطاين 

هاوارد كارتر من التو�س������ل اإىل املقربة التي 

آنذاك نظراً  اعت������رب اكت�سافها حدثا عاملي������ا ا

أثرية  نه������ا ت�سم نحو خم�س������ة اآالف قطعة ا الأ

نادرة وي�سمل املعر�س اأي�سا �سوراً لنقل بع�س 

حمتويات املقربة.

وناق�������س املهرجان حماور منه������ا: ال�سعر 

�سطورة.. ن�سو�س النيل منوذجا، والطيب  واالأ

أ�ساطري  �سطورة، وقرابني النيل، وا �سالح واالأ

النيل بني فتنة املتخيل وال�سبط االجتماعي، 

أثر النيل يف الثقافة ال�سودانية، ونهر النيل  وا

يف ثقافة م�رص واإثيوبيا، ونحو تعاون اإقليمي 

يف حو�س النيل، والفرن�سيون وم�رصوع قناطر 

النيل.

وكان املكت������ب الدائ������م لالحت������اد الع������ام 

دباء والكتاب العرب اأعلن يف القاهرة يوم  لالأ

ول 2010 عن تاأ�سي�س  أكتوبر ت�رصي������ن االأ 31 ا

دب������اء والكت������اب العرب  »االحت������اد العام لالأ

فارق������ة« وي�سم يف ع�سويته كل احتادات  واالأ

ع�س������اء يف االحتادي������ن العربي  الكت������اب االأ

)2(
فريقي. واالأ

العرب يتجهون �رصقًا: 

اأقامت جملة العربي الكويتية ندوة حملت 

عنوان )الع������رب يتجهون �رصق������ا( بعد عقد 

ثماين جل�سات ق������دم فيها عدد من املفكرين 

واملثقف������ني اأبحاثاً تطرق������ت اإىل مو�سوعات 

ذات �سلة بعنوان الدورة.

وقال رئي�س حترير جملة العربي الدكتور 

�سليم������ان اإبراهيم الع�سكري عق������ب اختتام 

الندوة الليلة املا�سي������ة: اإن ا�ست�سافة حوايل 

ثمان������ني �سخ�سية من حما�رصي������ن ومفكرين 

أربع قنوات ف�سائية  ومناق�سني واإعالميني وا
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عربية و�سب������ع جرائد وجمالت يومية ت�سدر 

يف الدول العربية حل�س������ور هذا الربنامج.. 

م�سيف������اً اإن الندوة �ستوث������ق عن طريق كتب 

أربع  خري ا ت�سدره������ا املجلة، وت�سمن اليوم االأ

وىل ج������اءت حتت عنوان )ال�رصق  جل�سات االأ

�سيوي  والعرب.. توا�سل الفنون( و)ال�رصق االآ

آ�سي������ا  وا و)الع������رب  العرب������ي(  دب  االأ أ  يق������را

داب  تاأثريات متبادلة( و)الع������رب يقروؤون االآ

�سيوية(. االآ

خ������رية اإىل ترجمة  ودع������ت اجلل�س������ة االأ

آ�سيوي������ة اإىل اللغة العربية  عم������ال ال�رصق ا االأ

والعك�س و�سارك فيه������ا اأربعة حما�رصين هم 

الدكتور �سليم������ان عبد املنعم والدكتور جابر 

ع�سف������ور وكام������ل يو�سف ح�س������ني من م�رص 

والدكتور فيكتور الكك من لبنان.

مني الع������ام ملوؤ�س�سة  من جهت������ه تطرق االأ

الفك������ر العربي الدكت������ور �سليمان عبد املنعم 

أ�سب������اب االجتاه �رصق������ا ومنها اأن مفهوم  اإىل ا

االنفتاح على الثقافات يوجب علينا التوا�سل 

م������ع كل ثقافات العامل والتع������رف اإىل مراكز 

ن�س������اين يف �سائر املجاالت  حرك������ة التقدم االإ

واأن التوج������ه �رصقاً ال�سيما يف حالتي ال�سني 

أ�سباب وعوامل  والهند يفيدنا يف التعرف اإىل ا

ه������ذا التحول ال�رصيع م������ن جمتمعات متعرثة 

فق������رية اإىل ق������وى ح�سارية موؤث������رة وحماولة 

حماكاة هذه التجارب النه�سوية.

وذك������ر كامل يو�سف ح�س������ني اأن عمليات 

�سيوي������ة اإىل اللغة العربية 
داب االآ ترجم������ة االآ

ينبغي اأن ت�سع������ى اإىل معرفة دقيقة وموثقة 

آدابها وحتليل  بال�سع������وب التي تتم ترجم������ة ا

�سبل نه�ستها وكيفي������ة تغلبها على م�سكالت 

التنمي������ة والتعلي������م والت�سني������ع والتحدي������ث 

م������ور. من جهته قال الدكتور  وغريها من االأ

جابر ع�سف������ور اإن عمليات الرتجمة ال تزال 

�سعبة من حيث التطبيق العملي فهي حتتاج 

كفاء م�سيفاً  اإىل عدد كبري من املرتجمني االأ

اإن االجتاه �رصقا هو اأحد �سبل التقدم ونه�سة 

)3(
ال�سعوب. 

اكت�سافات اأثرية يف اجلزيرة العربية: 

ُع������رث يف مناطق خمتلف������ة يف اأرجاء �سبه 

اجلزيرة العربية عل������ى اأدوات حجرية، يرى 

أنها ت�ستدعي  ثار ا بع�س الدار�سني وعلماء االآ

اإع������ادة نظر جذرية مبا كانوا يعتربونه ق�سة 

وىل من اأفريقية. ن�سان االأ هجرة االإ

دوات املكت�سف������ة جمموع������ة  وحتم������ل االأ

من معاول واأدوات اأخ������رى م�سنوعة للقطع 

والثقب والك�سط �سم������ات اأول املهارات التي 

دوات فوؤو�سا  ن�سان، كما ت�سم االأ اكت�سبها االإ

يدوية �سغرية ون�ساال ثنائية احلافة م�سابهة 

ن�س������ان القدمي ي�سنع������ه يف �رصق  مل������ا كان االإ

اأفريقية، يع������ود تاريخها اإىل 125 األف �سنة، 

ول  ن�سان الأ أو قبل 55 األف عام على رحيل االإ ا
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فريقية اإىل مناطق اأخرى،  مرة من القارة االأ

ح�سب تقديرات العلماء ال�سابقة.

دوات احلجرية فريق  وق������د اكت�س������ف االأ

برئا�سة هانز بيرت اوبرمان من جامعة توبنغني 

ملاني������ة خالل ا�ستخراج روا�سب من قاعدة  االأ

م������اأوى حجري منهار يف منطق������ة جبل فايه 

يف والي������ة ال�سارقة على بعد 55 كيلومرتا من 

�ساطئ اخلليج، وكان������ت حفريات �سابقة يف 

املنطقة اكت�سفت اأدوات من الع�رص احلديدي 

والع�رص الربونزي والع�رص احلجري احلديث 

أو النيوليثي. ا

ن�س������ان الق������دمي عرب  ن اأن االإ ������ح االآ ويرجَّ

فريقي اإىل اجلزي������رة العربية عن  الق������رن االأ

حمر اأ�سبح  طريق قن������اة �سحلة يف البحر االأ

من املمكن عبورها يف نهاية الع�رص اجلليدي، 

وائل وا�سلوا م�سريتهم  ولعل هوؤالء الرواد االأ

ع������رب اخلليج و�سوال اإىل الهن������د واندوني�سية 

أ�سرتالية يف نهاية املطاف. وحتى ا

ن�س������ان بتكوين������ه  ويق������در العلم������اء اأن االإ

ن ن�ساأ يف اأفريقية قبل نحو 200  املعروف االآ

ثارية  دلة االآ ن كانت االأ األف عام، وحت������ى االآ

ت�سن������د ال������راأي القائل بح������دوث هجرة من 

اأفريقية اأو موجات نزوح على امتداد �ساطئ 

أو ال�ساح������ل العربي قبل فرتة تقع  املتو�س������ط ا

بني  80 و60 األف عام.

أثار هذا االكت�ساف �سجاالً بني علماء  وقد ا

أدلة  ث������ار الذين يقول بع�سهم اأن املطلوب ا االآ

�سناد وجه������ات نظر الباحثني الذين  اأقوى الإ

ثار من  دوات، وقال ع������امل االآ عرثوا عل������ى االأ

جامعة كامربدج بول ميالرز اإنه لي�س مقتنعا 

ن�سان احلديث  دوات من �سنع االإ باأن هذه االأ

ثار  أو اإنه جاء من اأفريقية، بينما قال عامل االآ ا

يف جامعة اوك�سفورد مايكل بيرتاغليا ع�سو 

ثاري������ة يف حديث ملجل������ة �ساين�س:  البعث������ة االآ

اإنه اكت�ساف مثري حق������ا »يق�سم ظهر الراأي 

)4(
ال�سائد حاليا«.

عودة الفينيقيني اإىل �سواحل اأفريقيا: 

احت�سن بهو ق�رص الثقافة »مفدي زكريا« 

يف العا�سمة اجلزائرية معر�سا دوليا بعنوان: 

الفينيقي������ون يف اجلزائر.. طرق التجارة بني 

بي�س املتو�سط واأفريقية ال�سوداء.  البحر االأ

ث������ار القدمية  وقالت مدي������رة متحف االآ

باجلزائ������ر اآمال �سلط������اين: اإن املعر�س اأقيم 

مب�سارك������ة اإيطالي������ة واإ�سباني������ة، و�سم 250 

أثري������ة متنوع������ة يع������ود تاريخها اإىل  قطع������ة ا

العه������د الفينيق������ي ف�سال ع������ن عر�س عدة 

�س������ور وخرائط وبيان������ات تف�سيلية عن تلك 

املرحلة. 

واأ�سافت �سلط������اين: اإن العهد الفينيقي 

يف اجلزائ������ر اأطل������ق عليه ت�سمي������ة »نوميديا 

قدميا« يف الق������رن ال�سابع قب������ل امليالد اإىل 

ول من ال�سن������ة الغريغورية  غاي������ة الق������رن االأ
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وي�سمى هذا التقومي يف اأغلب الدول العربية 

أنه مولد  بالتقومي امليالدي ن�سب������ة ملا يعتقد ا

ال�سيد امل�سيح، م�سرية اإىل اأن »العامل التاريخي 

يطايل هو من قام باإن�ساء  الي�سيو�س ليليو�س االإ

هذا التقومي يف عام 1581 كبديل عن تقومي 

يوليو�س������ي )ن�سبة ليوليو�������س قي�رص( وي�سمى 

التقومي اجلريجوري ن�سبة للبابا جريجوريو�س 

الثالث ع�رص«. 

وذكرت �سلط������اين اأن ه������ذه القطع التي 

جمعت م������ن خمتل������ف املتاح������ف اجلزائرية 

�ستعط������ي للباحثني والدار�س������ني ثروة ت�سف 

معي�سة التجار واحلرفيني الفينيقيني و�سكان 

نومديا القدمية وكيف كانوا يتبادلون ال�سلع 

فيم������ا بينهم، واأ�ساف������ت اإن املعر�س يتحدث 

عن من�ساآت الفينيقيني التجارية واأهم ال�سلع 

التي كانوا يتاجرون به������ا وكذا اأهم طرقهم 

التجاري������ة البحرية والربية ومن������ط عي�سهم 

وطقو�سهم اجلنائزية واأ�رصحتهم ومعتقداتهم 

وحرفهم اليدوية. 

اأهمي������ة بالغ������ة للحياة  وي������ويل املعر�س 

التجاري������ة للفينيقيني بالنظ������ر اإىل �سهرتهم 

فيه������ا يف ذل������ك العهد حيث متث������ل احلركة 

التو�سعية الفينيقي������ة التي بداأت نحو القرن 

التا�سع قبل امليالد بهدف احل�سول على مواد 

أولي������ة ملنتجاتهم احلرفية، وي�رصح كيف اأقام  ا

الفينيقيون يف �سم������ال اأفريقية عدة من�ساآت 

جتارية مبدنها ال�ساحلية بداية من قرطاجة 

يف تون�������س الت������ي اتخذوها نقط������ة انطالق 

ومرج������ع للوج������ود الفينيق������ي باملنطقة حتى 

كرث  اأ�سبح������ت يف القرن ال�ساد�������س املدينة االأ

اأهمي������ة بها عالوة عن عدة م������دن جزائرية 

وخ�سو�سا يف مدنه������ا ال�ساحلية ف�سال عن 

مدن داخلية لربطها بالتج������ارة مع اأفريقية 

ال�سوداء. 

ويظه������ر املعر�������س ع������دة �س������ور تتعل������ق 

فارقة  بالتبادالت التجارية بني الفينيقيني واالأ

يف جت������ارة اخلزف وال�سمك املجفف واجلوز 

فارقة وي�س������رتون منهم �سلعا  يت������م بيعه������ا لالأ

اأفريقية مثل التوابل وع������اج الفيلة واجللود 

وبي�������س النعام الذي يحظ������ى باأهمية رمزية 

كب������رية يف الطقو�������س اجلنائزي������ة الفينيقية، 

دوات الفخارية  كما يظهر جمموعة م������ن االأ

ذات اال�ستعمال املنزيل كالكوؤو�س وال�سحون 

والقناين الزجاجي������ة والنقود التي كان يعبئ 

فيه������ا الفينيقيون العطور ف�سال عن اجلرار 

املزخرفة بالر�سومات التي حتمل العديد من 

يحاءات التي تق�������س يوميات البحارة يف  االإ

)5(
فريقية.  ال�سواحل االأ

ما�سي اأبو ظبي القدمي: العرب 

نظم������ت هيئة )اأبوظبي( للثقافة والرتاث 

بالتع������اون مع متحف مو�سغ������ارد الدامنركي 

معر�������س » فجر التاريخ: الك�سف عن ما�سي 
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)اأبوظبي( القدمي«، يف قلعة اجلاهلي مبدينة 

العني.

�سواء على  ويهدف املعر�س اإىل ت�سليط االأ

ثاريني الدامنركيني  احلفريات التاريخية لالآ

أبوظب������ي( ب������ني عام������ي 1958 و1972،  يف )ا

حيث يرجع تاري������خ احلفريات التي اأجراها 

آثارياً  أبوظب������ي( فري������ق موؤلف م������ن 34 ا يف )ا

دامنركياً من متحف مو�سغارد بقيادة بي.يف.

غلوب وتي.جي.بيبي، اإىل عام 1958.

وقد وف������رت احلفريات التي اأجريت بني 

وىل حول  عام������ي 1959 و1961 اللمحات االأ

ع�رص يعود اإىل ما ب������ني 4 اآالف اإىل 5 اآالف 

عام، حني كان هذا اجلزء من �سبه اجلزيرة 

العربي������ة مركز احل�سارة احلية والغنية التي 

اأدارت اإنتاج وتوزيع كميات هائلة من النحا�س 

اإىل الع������امل القدمي. و�سمي������ت هذه احل�سارة 

أم النار، حيث  على ا�سم اجلزي������رة: ح�سارة ا

ثرية. مت ا�ستخراج الكثري من القطع االأ

أياماً للعائلة  وت�سمنت فعاليات املعر�س ا

وزيارات خا�سة لطلبة املدار�س واجلامعات، 

حيث ته������دف ا�سرتاتيجية هيئ������ة )اأبوظبي( 

للثقاف������ة وال������رتاث اإىل تفعي������ل دور املتاحف 

من النواح������ي التعليمية والتثقيفية، وتعريف 

�رصائح املجتم������ع املختلفة وتوعيتها وتثقيفها 

م������ارات العربية  بتاري������خ وح�س������ارة دولة االإ

املتح������دة ال�سارب������ة جذوره������ا يف اأعم������اق 

)6(
التاريخ.

م�رص تطالب با�ستعادة  نفرتيتي: 

على  مني الع������ام للمجل�������س االأ اأعل������ن االأ

ثار امل�رصية زاهي حوا�س اأن م�رص طلبت  لالآ

أملانية اإعادة متثال امللكة نفرتيتي  ر�سميا من ا

زوجة اإخناتون والذي عرث عليه فريق اأملاين 

ثار يف م�رص يف 1912 وقام  للتنقي������ب عن االآ

بنقله، وقال حوا�س اإنه بعث بر�سائل ر�سمية 

أملانية بعدما )وافق رئي�س  اإىل ث������الث هيئات ا

الوزراء اأحمد نظي������ف ووزير الثقافة فاروق 

ح�سن������ي على مبداأ مطالبة م�������رص با�ستعادة 

متث������ال امللك������ة نفرتيتي، واأو�س������ح اأن متثال 

نفرتيت������ي زوج������ة اأمنحتب الراب������ع اإخناتون 

أندر القطع الفنية التي  فرعون التوحيد من ا

تركتها احل�س������ارة امل�رصي������ة القدمية، وهو 

موجود حالياً يف املتحف اجلديد يف برلني، 

و�رصح زاهي حوا�س لوكالة فران�س بر�س اأن 

الق������رار جاء بع������د اأن تاأكد للجن������ة القومية 

ث������ار امل�رصية بح�س������ور خرباء  ال�س������رتداد االآ

ثار يف م�رص اأن  بالقانون ال������دويل وعلماء االآ

م�رص لها حقوق قانونية يف ا�ستعادة التمثال 

أملاني������ا، ووجه حوا�س ر�سالة اإىل موؤ�س�سة  من ا

الرتاث الربو�سي الثق������ايف بربلني وهي هيئة 

ملانية  حكومية ت�رصف على جميع املتاحف االأ

من بينها املتحف اجلديد يف برلني، كما وجه 

ر�سالة اإىل اإدارة العالقات الثقافية يف وزارة 

اخلارجي������ة ون�سخة من اخلطاب اإىل ال�سفري 

ملاين بالقاهرة. االأ
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وق������ال حوا�������س: اإن الطل������ب ي�ستند اإىل 

القانون امل�رصي واالتفاق������ات بني احلكومة 

جنبية التي عملت  ثار االأ امل�رصية وبعثات االآ

يف م�رص من������ذ زمن طويل ب������دءاً من قانون 

ث������ار لع������ام 1835 الذي �س������در اإبان حكم  االآ

ثار امل�رصية  حممد علي وتاأكي������ده على اأن االآ

هي ملكية عامة.

واأ�س������اف اإن الطلب ي�ستن������د اأي�ساً على 

املادة 11 م������ن املر�سوم 52 لعام 1912 الذي 

ثار م������ع البعثات  ينظ������م عملية اقت�س������ام االآ

جنبية  جنبية والذي يحرم على اجلهات االأ االأ

احل�سول على القطع النادرة، اإذ ت�سمل عملية 

االقت�سام بني اجلهتني القطع املتكررة.

وقال حوا�������س: اإنه تبني من خالل جميع 

آن������ذاك اأن  التقاري������ر اخلا�س������ة باحلفائ������ر ا

همية الفنية  بور�س������ارت كان يدرك م������دى االأ

والتاريخي������ة لتمثال نفرتيت������ي فور اكت�سافه، 

وقام باإخراجه من م�رص عام 1913 مبخالفة 

ث������ار املت�سابه������ة يف ذلك  عملي������ة اقت�سام االآ

احلني.

ملانية  طار اأكدت ال�سلطات االأ يف هذا االإ

أية جهة حكومية  أنها مل تتلق طلب������اً بعد من ا ا

م�رصية ب�ساأن ا�سرتداد متثال نفرتيتي، وقال 

هاغن فيلي������ب فولف املتح������دث با�سم وزير 

ملاين بريند نومي������ان: مل يردنا اأي  الثقاف������ة االأ

طل������ب ر�سمي من م�رص ال�ستع������ادة نفرتيتي، 

واأ�س������اف »و�سلتنا فق������ط ر�سالة موجهة اإىل 

موؤ�س�س������ة الرتاث الثق������ايف الربو�سي، ممهورة 

ثار امل�رصي زاهي حوا�س، لكن  بتوقيع عامل االآ

الر�سالة ال حتمل توقيع رئي�س الوزراء وال اأي 

ع�سو من اأع�ساء احلكومة امل�رصية« ح�سب 

تعبريه ويف ال�سياق نف�سه اأكد رئي�س موؤ�س�سة 

ال������رتاث الثقايف الربو�سي هريمان بارت�سينغر 

اأن الر�سال������ة الت������ي وردت م������ن م�رص لي�ست 

موجهة من رئي�س الوزراء اأحمد نظيف.

وحول مطالب������ات زاهي حوا�س با�ستعادة 

التمثال الذي يعود اإىل ثالثة اآالف وخم�سمئة 

ملاين  عام، قال املتحدث با�سم وزير الثقافة االأ

م������ر لي�������س بجديد« على ح������د قوله،  اأن »االأ

ملانية اأن الدولة  واعتربت وزارة الثقاف������ة االأ

الربو�سي������ة ال�سابق������ة هي »املال������ك ال�رصعي« 

أثناء  لتمث������ال نيفرتيت������ي الذي عرثت علي������ه ا

اأعمال التنقيب مطلع الع�رصينات من القرن 

املا�س������ي، وق������ال فولف »من وجه������ة نظرنا، 

ال حق مل�������رص يف اأي مطالب������ة قانونية بهذا 

التمثال الن�سفي« واأ�س������اف »�سرتد موؤ�س�سة 

)الرتاث الثقايف الربو�سي( على ر�سالة حوا�س 

خ������رية« وذل������ك »بالتن�سيق م������ع احلكومة  االأ

االحتادية« يف برلني. 

وىل من  وتعترب هذه املطالبة الر�سمية االأ

ثار ال�ستعادة التمثال اإىل  على لالآ املجل�������س االأ

م�رص بعد اأن كانت تطالب با�ستعارته لب�سعة 
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أ�سهر لعر�سه يف حفل افتتاح املتحف امل�رصي  ا

هرامات  الكبري اجلاري ت�سييده يف منطقة االأ

أملانية الطلب  يف عام 2012. وق������د رف�ست ا

امل�رصي مبدية تخوفه������ا من تعر�س التمثال 

ية خماطر. الأ

ثار  أ�������س قائمة االآ ويعت������رب التمثال على را

الت������ي ت�سعى م�������رص ال�ستعادتها من املتاحف 

العاملية، وهي القبة ال�سماوية ومتثال رم�سي�س 

الثاين ومتثايل مهند�سي ه������رم خوفو وهرم 

خفرع وحجر الر�سيد.

وق������د طالب������ت م�������رص �سابق������اً با�ستعادة 

التمث������ال منذ بدء عر�س������ه يف برلني يف عام 

1923. ويف ع������ام 1925 ربط������ت م�رص عمل 

ثار يف  ملاني������ة يف التنقيب عن االآ البعثات االأ

أرا�سيها باإعادة التمثال، وعر�ست احلكومة  ا

امل�رصية يف 1929 ع������ددا من القطع الفنية 

الفرعونية الن������ادرة مقابل اإعادة التمثال اإال 

أملانية رف�ست ذلك. اأن ا

ويف ع������ام 1933 اق������رتح وزي������ر �س������الح 

الط������ريان هريمان غوينغ اإع������ادة التمثال اإىل 

ول كمبادرة �سيا�سية اإال اأن هتلر  امللك فوؤاد االأ

عار�س الفكرة وبع������د نهاية احلرب العاملية 

الثانية طالب امللك فاروق اإعادة التمثال من 

الواليات املتحدة التي عرثت على التمثال. اإال 

اأن الواليات املتحدة رف�ست الطلب امل�رصي 

ملانية التي  ون�سحت مبراجعة احلكوم������ة االأ

آنذاك. كان �سيتم ت�سكيلها ا

ملاين لودفيغ بور�سارت  ثار االأ وكان عامل االآ

وفريقه عرثوا على متثال نفرتيتي يف ال�ساد�س 

م������ن دي�سمرب ع������ام 1912 يف ت������ل العمارنة 

مبحافظ������ة املني������ا )200 كيلومرت جنوب( يف 

ور�س������ة اأهم فن������اين ع�رص العمارن������ة وامللك 

اإخنات������ون )1353- 1336( الفن������ان امللك������ي 

 
)7(

حتتم�س.

خمطوطات عربية يف قازان: 

ت�س������م مكتبات مدينة ق������ازان- عا�سمة 

جمهوري������ة تتار�ستان خم�������س جمموعات من 

العربية  باللغ������ة  �سالمي������ة  االإ املخطوط������ات 

أك������رب هذه  والفار�سي������ة والرتكي������ة، وتوج������د ا

املجموع������ات يف جامعة ق������ازان الفيدرالية، 

فيم������ا يبلغ عدد املخطوط������ات نحو 13 األف 

خمطوطة، وتوجد املجموعة الثانية من هذه 

دب والنقد  املخطوطات يف معه������د اللغة واالأ

الفني باأكادميية العلوم جلمهورية تتار�ستان، 

حي������ث يبلغ عدد خمطوطاته������ا ما يقرب من 

�سبعة اآالف خمطوطة، اأما املجموعة الثالثة 

فتوج������د يف املكتب������ة الوطني������ة جلمهوري������ة 

تتار�ست������ان، بينم������ا ي�سم املتح������ف الوطني 

املجموعة  تتار�ستان حمتوي������ات  جلمهوري������ة 

ر�سيف الوطني  الرابعة، وحتتفظ مكتب������ة االأ

مبخطوطات املجموعة اخلام�سة، اإ�سافة اإىل 

ع�رصات من املخطوطات املوجودة يف مكتبة 

دبية  اجلامع������ة التتاري������ة الدولية للعل������وم االأ
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واملعلّمني العليا، وكذل������ك ما هو موجود يف 

املكتب������ة املركزية العلمية ملركز قازان العلمي 

باأكادميي������ة العلوم الرو�سي������ة ويف م�سجد قل 

�رصي������ف، والت������ي يبلغ ع������دد خمطوطاتها ما 

يقرب من خم�سة وع�رصين األف خمطوط. 

وق������د ُع������رف تقليد جم������ع املخطوطات 

�سالمية، ويف  يف قازان بالثقاف������ة الكتبية االإ

أنف�سهم يف قازان  املا�سي ن�س������خ التتاري������ون ا

املخطوط������ات كن�س������خ م������ن مت������ون املوؤّلفات 

ألف������وا مباحث ور�سائل ذاتية،  امل�سهورة، كما ا

وجمع������وا ن������وادر املخطوط������ات يف مع������اين 

الن�سو�������س القدمية وامله������ارات الفّنّية، ويف 

أوائ������ل الق������رن الثامن ع�رص، ع������رف بوجود  ا

ع������ّدة جمموعات م������ن املخطوطات اخلا�سة 

اجلامع������ة من جيل اإىل جيل يف اأ�رصة واحدة. 

������د مقتنون وجامعون تتارييون -من  وقد ن�سّ

هواة الكتب- خمطوطات للكتب، لي�س فقط 

م������ن بالدهم، ولكن من خ������الل �سياحتهم يف 

آ�سية الو�سطي )م������ن �سمرقند وبخاري بعد  ا

درا�ستهم يف مدار�سهما امل�سهورة( واأي�سا من 

و�س������ط )كالعادة يف  أ�سفاره������م اإىل ال�رصق االأ ا

�سبيلهم اإىل احلج(. 

وقد بداأ جم������ع املخطوطات اأكادميّيا يف 

أوائل القرن التا�سع ع�رص وبالتحديد يف �سنة  ا

مرباطورية  1807 من قبل جامع������ة قازان االإ

وىل يف  م������ع افتت������اح الكلي������ة ال�رصقي������ة– االأ

أ تدري�������س اللغات ال�رصقية  رو�سي������ة، وهنا بدا

باللغة العربي������ة. جمعت اجلامعة جمموعتها 

ول  وىل خالل الن�سف االأ من املخطوطات االأ

من القرن التا�سع ع�رص، ولكن يف �سنة 1855 

مرباطورّية مت نقل الكلية ال�رصقية  بق������رار االإ

ر�سيف اإىل  مع جمموع������ة املخطوط������ات واالأ

جامعة �سانت بطرو�سبورج. 

وقد متَّ يف الع�رصينّيات من القرن املا�سي 

نقل جمموعات عديدة خا�سة اإىل موؤ�ّس�سات 

الدول������ة، ويف �سنة 1963 ب������داأت بعثة علمية 

رياف،  �سة يف جمع املخطوطات من االأ متخ�سّ

يف تتار�ستان، وكانت وظيفة هذه البعثات يف 

دب والنقد  جامعة قازان ويف معهد اللغة واالأ

الفن������ي باأكادميية العلوم )وم������ن الت�سعينيات 

بالق������رن الع�رصي������ن يف املكتب������ة الوطني������ة(. 

بف�سل عمل ه������ذه البعثات ت�ساعفت اأعداد 

أربع مّرات وكان  خمطوطات جامعة ق������ازان ا

اأن تاأ�س�ست جمموعت������ان جديدتان يف معهد 

دب والنقد الفني باأكادميية العلوم  اللغة واالأ

يف تتار�ست������ان ويف املكتبة الوطنية، وتت�سمن 

خمطوطات م������ن املجموعات موؤلفات يف كّل 

�سالمية )خمطوط������ات امل�سحف  العل������وم االإ

آني������ة، وعقائد، وفقه، وفل�سفة،  والعلوم القرا

آدابها، وتاريخ، وجغرافيا، وعلم  وعلم اللغة وا

الريا�سي������ات وعل������م الفلك، والط������ب وعلوم 

)8(
اأخرى(.
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ال�رصق مهد الغرب: 

حظي كت������اب »بحرنا امل�س������رتك: ال�رصق 

مهد الغ������رب« ملوؤلف������ه ياكو هام������ني انتيال، 

باأهمية كبرية، والقى جناحاً وا�سعاً، و�سدًى 

اإيجابي������اً  كبرياً يف فنلن������دا، ال�سيما اأن كاتبه 

�سالمية،  من اأعالم الدرا�س������ات العربية واالإ

أ�سهر  ويعد من كبار علماء اللغات ال�رصقية، وا

من ترجم������وا ن�سو�سها  اإىل اللغة الفنلندية، 

أنتيال الق������راآن الكرمي  حيث ترج������م هامني ا

اإىل الفنلندية، وو�س������ع تف�سرياً للقراآن باللغة 

الفنلندية، وترجم كثرياً من الكتب املهمة مثل 

نوار وغريهما من  �سرية ابن ه�سام وم�سكاة االأ

خرى .  كتب الرتاث االأ

ويحكي الكت������اب ال�سادر عن دار الكتب 

الوطنية يف هيئ������ة اأبوظبي للثقافة والرتاث، 

�س������رية العالقة بني ال�رصق والغرب يف عملية 

ترتيبية حلقب������ة تاريخية موغل������ة يف القدم 

ع������رب دورات تاريخية ال ت������زال م�ستمرة منذ 

2500 عام، وكيف اأن الثقافة الغربية ولدت 

يف ال�ساح������ل ال�رصقي ملنطق������ة حو�س البحر 

وروب������ة اأن  بي�������س املتو�س������ط، ومل يك������ن الأ االأ

تكون اأوروبة م������ن دون ذلك العامل الذي كان 

يحيط به������ا، مو�سحاً اأن اأوروبة ولدت و�سط 

حوارات وتدفقات وا�ستعارات ثقافية، وعلى 

امت������داد مئات ال�سنني كان للمناطق ال�رصقية 

بي�س املتو�سط  واجلنوبية حلو�������س البحر االأ

تاأثري كبري يف ما يحدث يف �سمال املنطقة. 

أنتيال من وراء هذا  وقد �سعى املوؤل������ف  ا

الكتاب اإىل التاأكيد عل������ى مقولة اإن الثقافة 

ال تولد من ف������راغ، بل هي ح�سيلة جمموعة 

أق������دم الع�سور  من املوؤث������رات املختلفة منذ ا

أنه ال �سبيل اإىل تقدم  ن، وم������ن املوؤكد ا اإىل االآ

اأي ح�سارة ال حت������اول الربط بني حا�رصها 

وبني احل�سارات ال�سابقة، اإىل جانب �رصورة 

االعرتاف بغ������زارة ما قدم������ه ال�رصق للغرب 

وب�������رصورة االع������رتاف بف�سل ال�������رصق على 

الغرب. 

ويوؤك������د الكات������ب يف كتاب������ه ال�سادر عام 

2006 اأن الثقاف������ة الغربي������ة ا�ستع������ارت من 

ال�رصق ومن اجلنوب الكث������ري قبل اأن تتمكن 

من اأن تعي�س ع�رصين ذهبيني، وقد تطورت 

الثقافة اليونانية القدمية، واأ�سبحت ب�سكلها 

الكال�سيك������ي بعد اأن انهمرت عليها املوؤثرات 

ال�رصقي������ة انهماراً يف جم������ال الفنون والعلوم 

والدين والفل�سفة، ومل تن�ساأ اأوروبة يف احلقبة 

املتاأخ������رة من الع�سور الو�سط������ى اإاّل بعد اأن 

عرفت العل������وم والفل�سف������ة العربية طريقها 

اإليه������ا مرتجمة، مو�سح������اً  اأن هذه املوؤثرات 

الثقافية انتقلت عل������ى امل�ستوى ال�سعبي من 

خ������الل التعام������الت التجارية، كم������ا انتقلت 

املنتوج������ات والتقني������ات احلرفي������ة املختلفة 

أي�ساً بكل �سهولة من منطقة اإىل اأخرى مما  ا
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ن الق�س�س اجليدة  د املوروث ال�سعبي، الأ وحَّ

آذاناً �ساغية يف املناطق  عادة ما كانت جتد ا

اللغوية اجلديدة. 

وق������د راأى الدار�سون والباحثون يف كتاب 

/بحرنا امل�سرتك: ال�رصق مهد الغرب/ مادة 

غنية باملعلومات، الت������ي تهدف اإىل التعريف 

بالثقاف������ة والعل������م الفنلندي������ني، ومد ج�سور 

التوا�س������ل ب������ني الق������ارئ العرب������ي والثقافة 

 )9(
الفنلندية خا�سة والثقافة الغربية عامة.

�سك�سبري بثماين وثاثني لغة: 

�سم������ن االحتفاالت امل�رصحي������ة يف لندن 

�ستظهر باللغة العربية ولغة املندرين اأعمال 

جنليزي وليام  ال�ساع������ر والكاتب امل�رصحي االإ

�سك�سب������ري، و�سيقدم م�رصح غلوب املتخ�س�س 

يف عر�س اأعمال �سك�سبري خالل �سهر ني�سان 

من هذا الع������ام، كل م�رصحياته وعددها 38 

م�رصحية والتي �سيوؤدي كل منها فرقة خمتلفة 

وبلغة خمتلفة.

ومن �سمن امل�رصحي������ات التي �ستعر�س: 

ردو، والعا�سفة باللغة  تروي�س النمرة بلغة االأ

العربية، وترويلو�س وكري�سيدا بلغة املاوري، 

�سرتالية،  �سليني الأ وامللك لري بلغة ال�سكان االأ

ومن املرجح عر�س م�رصحيات بلغات اأخرى 

مثل الرتكي������ة واليوناني������ة والليتوانية ولهجة 

�سونا التي ي�ستخدمها اأهل زميبابوي واأي�سا 

م�رصحي������ة »ع������ذاب احل������ب ال�سائ������ع« بلغة 

�سارة. االإ

ويعد م�������رصح جلوب الذي يعر�س اأعمال 

�سلي  للم�رصح االأ �سادق������اً  �سك�سبري جت�سيداً 

أثناء  الذي كانت تعر�س فيه اأعمال �سك�سبري ا

حياته، وهو يقع على ال�سفة اجلنوبية لنهر 

�سلي وهو مقام  التيمز قرب مكان امل�رصح االأ

طبق������ا ملوا�سفات مماثلة مع وجود م�رصح يف 

الهواء الطل������ق وجزء خم�س�س للوقوف اأمام 

امل�������رصح للتذاكر الرخي�س������ة ومق�سورة فوق 

�سالة العر�س ملن ه������م م�ستعدون لدفع اأكرث 

)10(
مقابل مقعد. 

منع تكرمي الفرن�سي فرديناند: 

أو�ساط املثقفني  بعد اجلدل الذي اأثري يف ا

الفرن�سيني ح������ول االحتفال بلوي�س فرديناند 

راء حوله بني موؤيد  �سيلني، والذي اختلفت االآ

ومعار�������س ب�سبب مواقف �سيل������ني املناه�سة 

لليهود، ج������اء قرار وزير الثقاف������ة الفرن�سي 

فريدريك متريان برف�س اإدراج ا�سمه �سمن 

قائمة الكتاب املحتفى بهم هذا العام ليح�سم 

اجلدل.

وق������د اأظهرت م�سكلة تك������رمي �سيلني يف 

أوائل الع������ام اجلاري يف  ذك������راه اخلم�س������ني ا

و�س������اط الثقافية، خالل املوؤمتر ال�سحفي  االأ

ال�سن������وي الذي يُعقد كل ع������ام بح�سور وزير 

الثقاف������ة لربنام������ج »االحتف������االت الوطني������ة 

الفرن�سية للعام 2011«، والتي كان من �سمن 

براجمها تكرمي الروائي �سيلني.
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وظهرت امل�سكلة من قبل �سريج كالر�سفلد 

ن الكاتب  الذي اعرت�������س على االحتف������ال الأ

�سيلني ع������رف مبعاداته لل�سامي������ة، وكان قد 

عمل على ن�رص كتابات كثرية ت�سب يف حماربة 

ال�سامية بكل جوانبها، حيث قال كالر�سفلد 

يف كلمته خ������الل املوؤمتر »على وزير الثقافة 

فريديريك ميرتان اأن ميتنع عن و�سع الزهر 

على ق������رب �سيلني متاماً كم������ا امتنع الرئي�س 

فرن�س������وا ميرتان من و�س������ع الزهر على قرب 

بيتان«. 

جدي������ر بالذك������ر اأن الكات������ب الفرن�س������ي 

فرديناند �سيلني قد بداأ حياته العملية طبيباً، 

ثم قرر التفرغ للكتابة وكتب ع�رص روايات اإىل 

جانب كتابات اأخرى، اأهلته لل�سعود على قمة 

الئحة »اأكرث الكتاب املقروئني واملرتجمني يف 

العامل يف الق������رن الع�رصين«، وياأتي يف املرتبة 

الثاني������ة بعد مار�سيل برو�ست، كما اعترب من 

)11(
اأهم كتاب النرث الفرن�سيني. 
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يف اجلغرافي������ة، لعبت ال�صيا�صة على مّر التاري������خ، دوراً هاماً يف �صياغة هوية 

الأمم وال�صع������وب. وم������ع تطور العلوم ظه������ر اإىل الوجود علم خا�������ص بذلك، �صّمي 

»اجلغرافية ال�صيا�صية«، واأ�صبح له تخ�ص�صات وفروع تُدر�ص يف اأرقى اجلامعات، 

ومعاهد ال�صتخبارات العاملية. 

من������ذ القدم ل�صكان م�رشق الوط������ن العربي ومغربه هوي������ة جغرافية و�صيا�صية 

واح������دة، حاولت فر�ص نف�صها بو�صائل �صتى ع������ر و�صائل واأدوات معرفية بدءاً من 

اللغة الواحدة والثقافة الواحدة، مدعمة باملبنى البيولوجي الواحد.

❁

ò
باحث �سوري.

ندل�س اإىل بيت املقد�س من الأ

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن



ندل�س اإىل بيت املقد�س من الأ

353 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

عل������ى الرغم م������ن ذلك، تعر�ض������ت املنطقة 

العربي������ة، ال�ضيم������ا يف م�رشق الوط������ن العربي 

ملح������اوالت اإلغاء عدة له������ذه املقومات املوحدة. 

ال�ضيم������ا يف مرحل������ة م������ا قبل املي������اد على يد 

جماعات عملت الحقاً على تزوير هذه املنطقة 

تاريخياً.

ه������ذا الكتاب حماولة ل������رد االعتبار جزئياً 

يف مبح������ث هام. قّل من عمل على اإخراجه اإىل 

عام. الكتاب من تاأليف باحث  حيز البحث واالإ

أدي������ب بجدارة »الدكتور حممد  ومفكر وموؤرخ وا

ندل�س اإىل  ر�ض������وان الداية« والكتاب هو »من االأ

ندل�ضي������ون يف فل�ضطني ويف  بي������ت املقد�س.. االأ

ق�ضى«. �ض������در الكتاب عن  رح������اب امل�ضجد االأ

الهيئ������ة العامة ال�ضورية للكت������اب بدم�ضق للعام 

/2011م/. نقّدم عر�ضاً له مبا يت�ضق واملعطيات 

املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

القد�س مدينة عربية، بناها اليبو�ضيون نحو 

/300ق.م/ وهم من العرب. و�ضموا عا�ضمتهم 

)يبو�������س(. وه������م م������ن اأ�ض������ل كنع������اين، لغتهم 

الكنعاني������ة. وكان ملي������كا �ض������ادق اأول ملوكهم، 

و�ضنمهم )بعل=ال������رب(. مّر عليه������ا الفراعنة 

�ضوريون والفر�س واليونان والرومان  واليهود واالآ

والبيزنطيون.

�ضامي بيد  كان������ت القد�س قبيل الفت������ح االإ

هرقل م������ن البيزنطي������ني. دخل القد�������س �ضنة 

)614(. مت فت������ح القد�س على يد اخلليفة عمر 

بن اخلطاب �ضنة /636/. ومن بيت املقد�س مّت 

�رشاء واملعراج للنب������ي حممد )�س( يف ال�ضنة  االإ

العا�رصة من البعثة بعد م������وت ال�سيدة خديجة 

وعمه اأبي طالب.

وىل، فقد  كان������ت القد�س قبلة امل�سلم������ني االأ

ق�سى. وورد  توجهوا يف �سلواتهم اإىل امل�سجد االأ

�رصاء. ق�سى يف �سورة االإ ذكر امل�سجد االأ

كم������ا كانت القد�������س هي املدين������ة الوحيدة 

التي �سار اخلليفة عمر بن اخلطاب الفتتاحها 

من الروم وت�سلمها م������ن �سفرونيو�س بطريرك 

املدين������ة. وفيها اأ�س������در العه������دة العمرية التي 

أديانها وقد  أبناء ا تنظم احلقوق والواجبات بني ا

متتعت بالد ال�سام بخ�سائ�س وامتيازات خالل 

أربعة منها  موي وق�سم������ت اإىل اأجناد ا الع�رص االأ

ُجن������د فل�سط������ني. ونزل عدد من بن������ي اأمية يف 

بلدات فل�سطيني������ة، وين�سب اإىل الوليد بن عبد 

امللك بناء ق�رص امل�ستى قرب البحر امليت. وبنى 

�سليمان بن عبد امللك الرملة بفل�سطني. واهتم 

ق�سى وال�سخرة و�سائر  موي������ون بالقد�س واالأ االأ

ثار وبنوا امل�ساجد. وقد كرثت رحالت  املعامل واالآ

ندل�سيني وجماورتهم وا�ستقرارهم اأحياناً يف  االأ

القد�س.

ندل�س الذين ت�سكلت  ات�سل وجدان اأهل االأ

أندل�سيتهم يف  �سخ�سيته������م واكتمل������ت مالم������ح ا

موية.  ظ������الل دولة عب������د الرحمن الداخ������ل االأ

ومن لطائف العالق������ات ت�سمية بلدان وموا�سع 

أندل�سي������ة باأ�سم������اء م������دن �سامي������ة وق������د اأقام  ا

الرحال������ة ابن جبري يف القد�������س قرابة ال�سبعني 

يوم������اً، �سور فيها اأحوال تل������ك البالد. وير�سد 

املوؤرخ )املق������ري التلم�ساين( من اأر�س فل�سطني 

الزائري������ن القا�سدي������ن اإىل القد�������س وامل�سجد 

ق�س������ى لل�سالة في������ه، والرحالة م������ن �سياح  االأ
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قامة،  وجتار، واملجاورين الذي������ن طابت لهم االإ

واملرابطني امل�ساركني يف جهاد العدو.

❁    ❁    ❁

يف كت������ب الرتاج������م والتواري������خ، اأخبار عن 

دباء والفقه������اء واحلجاج والتجار  العلم������اء واالأ

ندل�سيني الذين ق�س������دوا اإىل امل�رصق. وهذه  االأ

ندل�سية تفيد  خب������ار املجموعة والرتاج������م االأ االأ

ندل�س  الباحث يف: ر�سد حركة ال������رتدد بني االأ

وقطر فل�سطني. وتلق������ي ال�سوء على الت�سل�سل 

التاريخ������ي للحركة العلمية يف بي������ت املقد�س. 

حيان.  أ�سباب تقهقر هذه احلركة يف بع�س االأ وا

�سم������اء املنت�سب������ني اإىل قطر  وه������ي معر�������س الأ

فل�سطني. ومن زار بني املقد�س وفل�سطني على 

ندل�سي������ني: ابن مفرج القرطبي.  العموم من االأ

أبو عثمان �سعيد بن ر�سد  ابن حمي������د القي�سي، ا

العكي وغريهم.

ق�سى  ندل�سيون يف امل�سجد االأ وقد جاور االأ

غرا�س خمتلفة، وهي  ورح������اب بيت املقد�������س الأ

مو�سول������ة باجلوانب التعبدي������ة، من طلب ثواب 

أثبتت التواريخ  وجماه������دة يف �سبيل اهلل. وق������د ا

ندل�سيني واملغاربة اإخوانهم يف امل�رصق  م�ساركة االأ

اجلهاد يف �سبي������ل اهلل والدفاع عن املقد�سات. 

أ�سباب املجاورة تلقي العلم عن  وكذلك كان من ا

ق�سى و�سائ������ر فل�سطني. وممن جاور  علماء االأ

أبو  يف فل�سط������ني: الرحالة ابن جب������ري الكناين. ا

ندل�سي. بكر الطرطو�سي االأ

ندل�������س عن������د ذلك، بل  أه������ل االأ ومل يق������ف ا

�ساهموا يف البن������اء ال�سيا�سي للعرب وامل�سلمني 

يف فل�سطني. فكان منهم القادة والوزراء، واأهل 

أن������ه ملا افتتح  مام������ة والريا�س������ة. ومن ذلك ا االإ

�سالح الدين بي������ت املقد�س التم�س اإماماً يكون 

مامة اإىل  خطيبه و�ساحب ال�سالة فيه، فوىل االإ

ندل�س������ي )علي بن حممد ب������ن علي بن جميل  االأ

املعافري( وُعرف بلقب )احلاج املالقي(. وتوىل 

ب������و اإبراهي������م اإ�سماعيل بن 
أ اإمام������ة ال�سخرة )ا

ندل�سي(. كما  ن�س������اري االأ حمم������د بن يو�سف االأ

أه������ل القد�س واأفادهم  زرق( من ا أف������اد )ابن االأ ا

مبوؤلفات������ه وكتبه بل جاوز ذل������ك اإذ متنى على 

نف�سه اأن يلقى وجه ربه يف اأر�س فل�سطني وكان 

ندل�سي يف ال�سميم. له ذلك، وهو االأ

ندل�سي  ويف من������ط من ال�سعر يف املوروث االأ

أبناء ذل������ك القطر،  ق�سائ������د وقط������ع نظمه������ا ا

ا�ستنج������اداً باإخوانه������م القادرين عل������ى النجاة 

غاثة بعد �سقوط دولة بني اأمية مبدة ي�سرية.  واالإ

ق�سى ملدة  ندل�سيون مب�ساعدة املغرب االأ وثبت االأ

وجيزة، لكنها مل تدم طوياًل وكان ذلك يف القرن 

ال�ساب������ع. ويف عز اأزمة امل�������رصق بكارثة الهجوم 
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ال�سليبي الذي ي�سبه حرباً عاملية �سد فل�سطني 

�سالمي، فكر �سالح  وال�سام و�سائر امل�������رصق االإ

الدين باال�ستنج������اد باأ�سطول املوحدين لي�ساعد 

يف حترير ال�ساح������ل ال�سامي الفل�سطيني، وكان 

حام������ل الر�سالة الثانية ه������و )عبد الرحمن بن 

مر مل يتم، والنجدة مل تاأِت. لقد  منق������ذ(. لكن االأ

خطار التي كان  ندل�س تواجه مث������ل االأ كانت االأ

�سالمي من عدوان.. يواجهها امل�رصق االإ

ويف القد�������س م�سميات ع������دة باأ�سماء املغرب 

ندل�س، نذكر منها: ح������ارة املغاربة التي  وب������الد االأ

ندل�سيني  ا�سته������رت يف تاريخ هذه املدينة ب�سكن االأ

واملغاربة فيها. وحارة املغاربة وجامع املغاربة وباب 

ق�سى. أبواب امل�سجد االأ املغاربة وهو معدود يف ا

❁    ❁    ❁

احلراك االجتماع������ي مل ينقطع بني م�رصق 

الوطن العرب������ي ومغربه ع������رب التاريخ. واتخذ 

يف جانبه املعريف ع������دة رحالت قام بها رحالة 

وباحثون وموؤرخون �سنذكره يف هذا الف�سل من 

الكتاب.

أب������و  1- رحل����ة اأب����ي بك����ر ب����ن العرب����ي: ه������و »ا

بكر حممد ب������ن عبد اهلل ب������ن العربي املعافري 

اال�سبيلي« )468-543( ق������دم اإىل فل�سطني مع 

والده انطالقاً من مدينتهم )ا�سبيلية( واكت�سبت 

أندل�سي  رحلته اأهميتها من جهت������ني: اإنها تعلم ا

من اأهل العلم. من بيت علم، فل�سهادته على ما 

أنه اأ�ساء على القد�س،  ي�سجل قيمة، واعتبار. وا

وع������دد من بالد فل�سطني، و�سل������ط ال�سوء على 

ق�سى مبا فيه، وم������ن فيه. وقدم مطالعة يف  االأ

ق�سى خا�سة. آنذاك، وامل�سجد االأ حال القد�س ا

2- رح����ات اب����ن جبري: وه������ي ثالث رحالت 

وىل، ميم فيه������ا وجهه �سطر امل�رصق يف �ستاء  االأ

/578ه�������/ ب�سحب������ة �سديقه الطبي������ب اأحمد 

ب������ن ح�سان وو�س������ل اإىل ع������كا يف فل�سطني عام 

/580ه�������/. رحلته الثانية، كان������ت بعد حترير 

أع������وام /585  القد�������س م������ن ال�سليبي������ني بني ا

و587ه�������/. اأما رحلته الثالث������ة من مدينة �سبتة 

وع������رج اإىل القد�س فجاور فيه������ا بعد اأن جاور 

آث������اره املكتوبة نرثاً  يف البيت احل������رام. وكانت ا

همية يف اجلهاد  و�سعراً من ال�سواه������د ذات االأ

يف فل�سط������ني وبالد ال�س������ام. ويف وحدة ق�سايا 

الع������رب وامل�سلم������ني غرباً و�رصقاً عل������ى امتداد 

�سالمية. الدولة العربية االإ

ال�س����باح  ب����ن  اهلل  عب����د  احل����اج  رحل����ة   -3

ندل�س����ي: يف الن�سف الثاين من القرن الثامن  االأ

ندل�س������ي عبد اهلل بن ال�سباح  الهجري كان لالأ

أندل�سية واقعة حتت االحتالل  رحل������ة من اأر�س ا

�سالمي: اأدى فيها فري�سة  اإىل امل�رصق العربي االإ

احلج، وزار املدينة املنورة على �ساحبها اأف�سل 

أكم������ل ق�سده، فم�سى اإىل  ال�س������الة وال�سالم، وا

ق�سى، وجاور  القد�������س، و�سلى يف امل�سج������د االأ

مدة، ف������كان م������ن الرحالة الذي������ن زاروا املدن 

الثالث: مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والقد�س 

ال�رصيف.

أب������و عب������د اهلل حممد بن  4- اب����ن بطوط����ة: ا

حمم������د اللوات������ي الطنج������ي، هو اب������ن الثقافة 

ندل�سية املغربية. وقد و�سف ابن بطوطة ما  االأ

نزل به، وما مّر به من بلدان فل�سطني، وو�سف 

ق�سى،  امل�ساهد هناك، وخ�سو�س������اً امل�سجد االأ
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ثار  وقب������ة ال�سخ������رة، وم�ساهد اأخرى م������ن االآ

�سالمية والن�رصانية. االإ

5- رحل����ة القل�س����ادي: من اأ�سحاب الرحالت 

أبو  اإىل امل�������رصق للحج والزيارة ولق������اء العلماء »ا

احل�سن عل������ي بن حممد القر�س������ي القل�سادي« 

ندل�س.  )815-891ه�(. من اأهل )ب�سطة( يف االأ

مل يذكر القل�سادي دخوالً اإىل فل�سطني، لكنه لقي 

يف م�رص »اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين« 

أئم������ة العلم والتاريخ واأ�سله من »ع�سقالن«  من ا

بفل�سطني. وعنه اأخذ الكثري من العلوم.

زرق: مع بداي������ات �سقوط الدولة  6- اب����ن االأ

أب������و عبد اهلل حممد بن علي  ندل�سية، خرج ا االأ

�سل –املالقي، املعروف  �سبحي، الغرناطي االأ االأ

زرق، الذي ول������د مبالقة 832ه� وتويف  باب������ن االأ

جالء.  يف القد�س 896ه�. وهو م������ن العلماء االأ

وكان يف رحلته لتاأمني القوة للعرب امل�سلمني يف 

ندل�������س. لكنه مل يفلح يف ذلك، وعر�سوا عليه  االأ

ق�ساء الق�ساة يف بيت املقد�س، فتوالها بنزاهة 

اإىل وفاته هناك. وكان قد �سافر اإىل القد�س من 

القاهرة يف رم�سان 896ه�.

7- رحل����ة بنيامني التطيلي: بني عامي )561 

و569ه�( قام الرحالة بنيامني بن يونة التطيلي 

ندل�سي برحل������ة اإىل امل�رصق، وو�سل  البن������اري االأ

اإىل القد�س. وقد و�سف ب� )الرابي( وهي �سفة 

ديني������ة يهودي������ة. دخل القد�س �سن������ة /564ه�/ 

وفيها ذكر بل������دان فل�سط������ني واأماكنها وقراها 

آثارها، واأعالمها من اليهود. وا

❁    ❁    ❁

قام املوؤلف يف نهاية الكتاب باختيار مناذج 

أ�سعارهم يف  ندل�س. كتبوا ا �سعرية ل�سعراء من االأ

بيت املقد�س خ�سو�ساً وفل�سطني عموماً. نذكر 

منهم: ابن جبري واجللياين. اإ�سافة اإىل ن�سو�س 

نرثية نحو عنوان القد�سيات. ومن هذه الن�سو�س 

نختار الن�س ال�سعري التايل

اجل����ه����اد يف  ج����������دوا  ���������س��������ام  االإ ب����ن����ي 

ب���������س����م����ر اخل���������ط وال�����ب�����ي�����������س احل���������داد

وب�������ي�������ع�������وه�������ا ف�������رب�������ك�������م ا��������س�������رتاه�������ا

امل������ع������اد يف  ت������رب������ح������وه������ا  ن������ف������و�������س������ًا 

ع�������������دوك�������������م ب��������ع��������ق��������رك��������م م�����ق�����ي�����م

ل�����ي�����������س�����ت�����ويل ع������ل������ى م�������ل�������ِك ال������ب������اد

وب������ي������ت ال������ق������د�������س ي������غ������رق ك�������ل ي�����وم

ع������������ادي االأ اإىل  ي�����ع�����ود  اأن  ح��������������ذارًا 

)اأغ������ث������ن������ا( ي����ل����ح����ظ����ه  اهلل  ودي�������������ن 

ب������ج������ف������ٍن ق���������د ت�����ك�����ح�����ل ب����ال���������س����ه����اد

ف�����������س�����ل�����وا امل�������������رصف������ي������ة وا������س�����ت�����ق�����ل�����وا

ب�������ه�������ا ف�������������وق امل���������������س�������وم�������ة اجل�������ي�������اد

ف���ل���ي�������س ي����ف����وز ب���احل�������س���ن���ى �����س����وى م��ن

ت����������������������درع ب���������������اجل���������������ادة ل������ل������ج������اد

¥µ
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نحن وو�صائل االت�صال

\ \ \ \ \ \

نحن وو�شائل االت�شال

من �مل�صلم به �لقول �إن �لعامل يف زمن »�لعوملة« �أ�صبح بال حدود وبال قيود 

�أ�صبه بقرية �صغرية ي�صهل فيها �النت�صار عن طريق �لف�صاء �لو��صع  وحو�جز، 

�ملدى وقنو�ته �لكثرية �لتي تنقل يف ثو�ن معدودة بال�صوت و�ل�صورة ما يجري 

مت خدمات ال تعّد وال  نرتنت« قدَّ ويدور يف �أي مكان من �لعامل، كما �أن �صبكة »�الإ

حت�صى للنا�ض ��صتطاعو� من خاللها �الت�صال و�لتو��صل مع بع�صهم �لبع�ض 

من دون حاجز �أو رقيب..
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هذه  من  ا�ستفدنا  هل  التايل:  ال�س�ؤال  يطرح  ح�له  النقا�ش  ال��ذي  ال�اقع  ه��ذا  اأم��ام 

اجل�اب  والت�ا�سل؟!.  والتقانة  ع��ام  االإ و�سائل  تط�ر  يف  الفائقة  والت�سهيات  التح�الت 

ننا مل ن�سع املعايري ال�ا�سحة لطرق اال�ستفادة واملعرفة واختيار  ب�رساحة ال ي�رس اخلاطر الأ

خر، يف وقت ت�سهد فيه ال�ساحات الف�سائية العاملية و�سبكات  لغة احل�ار والتخاطب مع االآ

نرتنت العاملية وم�اقعها وبراجمها حمات مكثفة ومغر�سة وحاقدة، هدفها ت�س�يه �س�رة  االإ

العرب وامل�سلمني باأ�سل�ب منفر وقذر يجرح ال�سع�ر وي�غل ال�سدور، ويثري احلقد والكراهية 

والعداء والنزعات الدينية والطائفية والعرقية..

تقدم  العربية  والثقافة  للح�سارة  تعر�ش  حني  الغربية  ع���ام  االإ و�سائل  اأن  امل�ؤ�سف 

تف�سريات مغايرة للمفاهيم احلقيقية وامل�سامني ال�سامية النبيلة التي هي عليه، ويف كثري 

احل�سارة  وقيم  ومفاهيم  اأ�س�ش  تعر�ش  فعندما  والهدف،  ال�اقع  عن  بعيدة  حيان  االأ من 

ترف�ش  عدائية  منهجية  على  ت��دل  ج�فاء  اإن�سائية  بطريقة  تقدم  �سامية،  االإ العربية 

الت�سامح واحلداثة والتقدم والعلم والتط�ر، وهذا ما ي�ساهم ب�سكل ق�ي بخلق حالة من 

، وت�سكل  وروبي للعرب، باعتبارهم حالة همجية وعدوانية راف�سة للتح�ل والتغريرّ العداء االأ

تهديدًا م�ستمرًا وثقيًا جلريانهم وللعامل اأجمع.

نرتنت اأن الثقافات العاملية  يجابي الذي اأفرزته و�سائل االت�سال و�سبكات االإ اجلانب االإ

�سقطت،  والثقافات  ال�سع�ب  اإن احل�اجز بني  الفج�ة ت�سيق حيث  وب��داأت  بداأت تتاقى، 

و�سار النا�ش يف اأجزاء خمتلفة من العامل يتعرف�ن على بع�سهم فيكت�سف�ن اأوجه االختاف 

يجابية  الة واالإ واالتفاق، والعرب كان�ا ومازال�ا يف و�سع جيد ي�سمح لهم باأداء مهمتهم الفعرّ

نهاء حالة القلق والذعر التي حتيط  يف عامل الي�م، الذي يجب علينا اأن نركز االهتمام الإ

واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  واال�سطراب  واخل�ف  واجل�سع  اال�سطراب  ع�امل  واإزالة  بالنا�ش، 

التبادل  مبنهجية  يرتقي  مب��ا  احل��ق  م���ازي��ن  واإق��ام��ة  ن�����س��اين،  االإ التدافع  حركة  و�سبط 

والعدل  من  باالأ تنعم  اآمنة  اإن�سانية  حلياة  تطلعاتهم  للنا�ش  ويحقق  الثقايف  والتكامل 

وال�سام واال�ستقرار..
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نحن وو�صائل االت�صال

خرى، عاقة اإن�سانية تدفعها الرغبة يف العي�ض  مم الأ عر التاريخ كانت عاقة العرب بالأ

العرب ميلكون ح�سارة  اأن  ول�سيما  والب�رص،  ال�سعوب  بني جميع  ال�سامل  وال�سام  الكرمي 

غنية ورائعة هي يف اأ�سا�سها ومقوماتها ح�سارة اإن�سانية �ساملة..

فاق التي فتحتها ثورة الت�سالت، اأمامنا للحوار واملعرفة، اأف�ست اإىل جمتمع املعرفة  الآ

�سا�ض على املعارف كرثوة اأ�سا�سية، وهذا يتيح  اأمامنا فر�سة مهمة  الذي اأ�سبح يعتمد بالأ

بداع يف قلب الثقافة، بعيدًا عن نظريات  زمات، وجعل املعرفة والإ وحيوية للخروج من الأ

ال�ستاب وت�سوي�ض نظام القيم وتنميط الذوق وقولبة ال�سلوك..

عام الغربي، مرفو�سة بكل املقايي�ض  ن�سان العربي يف و�سائل الإ اإن عمليات ت�سويه �سورة الإ

ذعان لها ي�ستوجب البحث عن طرق علمية وفكرية  خاقية وعدم الإ ن�سانية والفكرية والأ الإ

وثقافية للرد عليها ومواجهتها، وهذا يتم من خال نظرية ا�سرتاتيجية طموحة جتعلنا 

نعي عمق التحديات من اأجل الن�سهار يف بوتقة التاريخ احلديث واملعا�رص.
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